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Aluksi

M

e kalastamme meriämme tyhjiksi. Maailman kalakantoja uhkaa peruuttamaton romahdus jo muutaman vuosikymmenen sisällä. Tyhjennettyämme omat
meremme olemme siirtyneet viemään kalat maailman köyhimmiltä ihmisiltä. Teemme näin, koska tekojemme seuraukset näkyvät viimeisenä omilla lautasillamme.
Tätä kirjaa kirjoittaessamme tiemme ovat kulkeneet aina Kymijoen suistosta Senegalin ja Las Palmasin rannoille. Olemme nähneet autioituneet kalastajakylät ja kalastajien tyhjät verkot. Olemme
kohdanneet epätoivoa, katkeruutta ja välinpitämättömyyttä. Samalla
olemme nähneet mykistävää rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen paikoissa, joissa emme odottaneet sitä enää olevan.
Olemme myös saaneet tutustua siihen uskomattomaan elämän
kirjoon, joka kukoistaa aaltojen alla. Meremme ovat kauniita ja korvaamattomia. Tuhon lopettaminen on suhteellisen yksinkertaista.
Vastuu tästä on meillä kaikilla.
Kalavale on kirjoitettu, jotta mertemme mykät asukkaat saisivat
äänen.
Helsingissä elokuussa 2012
Emma Kari & Kukka Ranta
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Kalastaja
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9

”

Odotettavissa huomisaamuun asti: merivesi on Suomenlahden
länsiosassa korkealla. Koko Suomenlahdella on voimassa kovan
tuulen varoitus. Illalla tuuli kääntyy luoteeseen, huomenna lännen
ja lounaan välille. Ajoittain on luvassa sadekuuroja.”
Vanha Salora-radio rätisee. Vaari nousee tuoliltaan ottaen tukea selkänojasta ja säätää kanavaa. ”Pitäs hankkia uus”, hän murahtaa. Mutta
radio on ja pysyy. Joka päivä kuunneltu säätiedotus merenkulkijoille
merkitään Valittujen Palojen kovakantisen kalenterin marginaaleihin.
Niin on tehty aina, siitä lähtien kun radio taloon hankittiin. Jos säätiedotus on väärä, vaari lähettää Ilmatieteen laitokselle korjaukset. Mutta eivät ne siellä oikein korjaa niitä. Vaari ei ole kalastanut enää 15 vuoteen,
mutta hän tietää, mitä merellä tapahtuu. Ja hän tietää, millaista on puhua, kun kukaan ei kuuntele.
Vaari syntyi vuosisadan alussa Suomenlahden itäosassa sijaitsevaan
Suursaaren kalastajakylään. Kauniin karulla ja tuulisella saarella maanviljely ei kannattanut. Kaikki kalastivat. Talvisodan syttyessä saaren asukkaat evakuoitiin lyhyellä varoitusajalla. Ja kun saaresta kerran lähdettiin,

takaisin ei enää menty. Suursaaresta tuli osa Neuvostoliittoa. Kun rintamalta palanneille perheellisille miehille myönnettiin tontteja, vaarin perhe päätyi Kymijoen suistoon Munapirtin saarelle. Tällöin Kymijoen viimeinen lohi oli vielä elossa.
Nyt vaarin kalastusvene on myyty ja verkot roikkuvat huolellisesti
viikattuina pienessä kalavajassa. Suolainen meri-ilma on vuosien aikana
saanut vanhojen seinien punaisen maalin lohkeilemaan. Vajan sisällä aika
on pysähtynyt. Kalastusvälineitä, sadetakkeja ja lapsille puusta veistettyjä
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Ennen kalastettiin
ruokaa ihmisille, nykyään
rehua turkisteollisuudelle.

leikkiveneitä peittää paksu pölykerros. Ristihämähäkki kutoo verkkoaan ikkunaan. Yhdelläkään viidestä lapsesta tai kahdeksasta
lapsenlapsesta ei ole vajalle enää tarvetta.

Tehtaiden varjossa
Vanha kalastaja tuntee Kymijoen jokaisen
haaran, kosken ja karin. Hän tietää, miten
joki alkaa Kalkkisen koskesta Päijänteen
kaakkoiskulmasta. Tuttujen mutkien kautta
toinen pääuoma virtaa Kotkan kaupungin
läpi ja laskee Suomenlahteen Munapirtin
saaren itäpuolelle. Pidempi haara laskee
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään rajaa pitkin mereen vaarin kotisaaren länsipuolella.
Vielä paremmin kuin Kymijoen kosket,
vaari tuntee siihen rakennetut padot ja osaa
nimetä jokaisen jätevetensä jokeen päästä-

neen tehtaan. Hän muistaa, minkä vuoden
keväänä joen vesi samentui ja kuinka eräänä
kesäisenä aamuna ruskean veden pinnan
peitti paksu lipeävaahto. Hän tietää, miten
vesivoimalan turbiini ruhjoo lohen, joka yrittää uida padon toiselle puolelle. Vaari osaa
kuvailla elävästi, miten joen pohjalla mädäntyvästä hiokkeesta vapautuva rikkivety tappaa kaiken elävän. Hän on nähnyt kuituliejun
pilaamat kutupaikat ja saastuneen veden tuhoamat mätimunat. Kymijoella kalastanut
tietää, miltä kuoleva joki haisee.
Nykyisin Kymijoen arvioidaan olevan
yksi maailman saastuneimmista joista. Suuri osa Suomen kemiallisesta metsäteollisuudesta on keskittynyt joen varteen ja sodan
jälkeen jokeen on laskettu kymmeniä tonneja metallista elohopeaa. Vaikka myrkkyjen
päästäminen vesistöön on loppunut ja ve-
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denlaatu parantunut, makaa saastunutta sedimenttiä Kymijoen pohjassa miljoonia
kuutioita. Joen virtaus kuljettaa pohjasedimentteihin sitoutuneita myrkkyjä hitaasti
kohti Suomenlahtea.
Vaarin kovakantiseen kalenteriin on
merkitty kymmenien vuosien aikana myös
kalaverkkojen limaantuminen, vähenevät
kalasaalit ja lohesta saatu maksu. Sodan jälkeen kahden kilon lohen saattoi vaihtaa munivaan kanaan tai pieneen karitsaan. Pieni
porsas voitiin lunastaa nelikiloisella lohella
ja uusi radio vastasi arvoltaan viittä kymmenkiloista lohta.
Lohen hinta oli sodan jälkeen korkealla,
mutta aikaisemmin lohia täynnä olleet joet
olivat tyhjiä. Alkuperäinen luonnonlohi ei
enää elänyt yhdessäkään Etelä-Suomen joessa. Kymijoen lohi kuoli viimeisenä. Neuvostoliiton puolella kala kuitenkin vielä pärjäsi. Näitä lohia saadakseen oli lähdettävä
merelle. Syysmyrskyt Suomenlahdella ovat
raivoisia, mutta mitä kauemmas merelle
pääsi, sitä enemmän sai kalaa. Synnyinkotinsa Neuvostoliitolle menettänyt kalastaja
joutui nyt taistelemaan pystyäkseen pyytämään Neuvostoliiton lohia. Pankista otetulla lainalla sai ostettua armeijalta käytöstä
poistetun veneenrungon. Veneen nimeksi
vaari antoi Salar – lohi.

joesta, ja tätä alettiin istuttaa Kymijokeen.
Tavoitteena ei ollut uuden lohikannan luominen, vaan kalastajien työpaikkojen säilyttäminen. Nevanlohia kasvatettiin kalanviljelylaitoksilla, josta ne laskettiin Kymijoen
suistoon ainoastaan, jotta kalastajat voisivat
kalastaa ne sieltä pois.
Istutukset nähtiin 1980-luvulla kalastajien pelastuksena. Kalojen pelastumisesta ei
puhuttu. Suomessa ei ole pitkiin aikoihin
enää haluttu avata padottuja lohijokia niin,
että lohet pääsisivät niihin lisääntymään.
Vielä viime vuosisadan alussa vesistöihin rakentamisen periaatteena oli, ettei rakentaminen saanut sulkea vesistön valtaväylää.
Voimayhtiöiden vallan kasvaessa patojen rakentaminen sallittiin, mutta vain niihin jokiin, joihin lohi ja siika eivät nousseet. Lopulta tämäkin rajoitus poistui ja kalajoet sai
padota. Voimayhtiöitä vaadittiin rakentamaan patoihin kalatiet, jotta vaelluskalat
pääsisivät patojen toiselle puolelle kutemaan. Vaatimusta ei kuitenkaan noudatettu
eikä valvottu, ja lopulta siitäkin luovuttiin.
Voimayhtiöt korvaavat kalastolle ja kalastukselle aiheuttamansa haitat nykyään kalatalousmaksuilla ja istutuksilla.
Alkuvaikeuksien jälkeen kaikki näytti
hyvältä ja kalaa riitti. Suomenlahden armoton viima, raskas työ ja kostea kylmyys olivat
kostautuneet ikääntyvälle kalastajalle. Väsynyt kalastaja pystyi jättämään merikalastuksen ja keskittymään lohen kalastamiseen rysillä Kymijoen suistossa. Istutettu kala oli kuitenkin pientä ja kalastajalle maksettiin lohes-

Voimaloiden lohet
Kymijoella kaivattiin omaa lohta. Lähin säilynyt lohikanta löytyi Neuvostoliiton Neva-
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Suursaaressa kalastivat kaikki.

ta vuosi vuodelta vähemmän. Kymmenessä vuodessa lohesta maksettu kilohinta tippui puoleen. Moni väsyi ja antoi periksi. Päätös luovuttaa ei ole
helppo. Vaari jäi eläkkeelle samana vuonna kun Suomi liittyi Euroopan
unionin jäseneksi, ja lohesta maksettava hinta oli pohjalukemissa.
Eläkkeelle jäädessään kalastaja oli jo vuosia puhunut siitä, etteivät istutetut lohet palanneet Kymijokeen. 1990-luvun lopulla tutkijat huomasivat, että suurin osa avomerellä kalastetuista lohista oli peräisin luonnonkudusta, ei istutuksista. Tämän piti olla mahdotonta, sillä Suomessa
on enää kaksi luonnonlohijokea, Tornionjoki ja Simojoki.
Joista mereen tulevista vaelluspoikasista 70 prosenttia on peräisin istutuksista. Itämereen istutetaan vuosittain yli viisi miljoonaa lohen vaelluskokoista poikasta, mutta niistä jää henkiin alle viisi prosenttia. Ja vaikka luonnonlohien osuus poikasista on alle kolmannes, yli 70 prosenttia
ammattikalastuksen lohisaaliista perustuu luonnossa syntyneisiin kaloihin. Viljelty kala ei pärjää.
Syytä viljeltyjen vaelluskalojen kuolemiin ei ole löydetty. Itämeren
tila on heikko. Poikasten merikuolleisuus on nykyisin lähes nelinkertainen 1990-luvun alkuun verrattuna. Yksi asia on kuitenkin selvää: lohetkin laitostuvat. Kalanviljelyaltaissa luonnonvalinta toimii täysin eri tavalla kuin meressä. Joessa syntyneiden poikasten henkiinjääminen edellyttää täysin eri ominaisuuksia kuin altaassa syntyneeltä. Useiden sukupolvien ajan laitosolosuhteisiin sopeutuneiden lohien jälkeläiset eivät
selviä meressä. Viljelylaitoksista peräisin olevien kalojen perimän sekoittuminen luonnonlohiin on pelätty entisestään heikentävän lohen selviytymismahdollisuuksia.
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Koskien hallitsijat

Euroopan komissio haluaisi lopettaa
Suomen tuhlailevat istutukset. Suomessa
ideasta ei ole innostuttu, sillä vanhojen lohijokien nousuesteitä pitäisi poistaa ja veden
laatua parantaa. Suomen Riista- ja kala
talouden tutkimuslaitoksen kalapuolen pääasialliseksi toiminnaksi on viimeisen 20
vuoden aikana muodostunut kalanviljelylaitosten edistäminen ja pyörittäminen. Riistaja kalatalouden tutkimuslaitos istutti keväällä 2012 noin 138 000 lohen ja meritaimenen
yksivuotiasta poikasta sekä yli puolimiljoonaa vaelluspoikasta. Omaa toimintaa ei haluta nähdä tarpeettomana.
Taloudellista selitystä Suomen politiikalle ei ole, sillä lohi-istutukset maksavat
enemmän kuin mitä niiden tuottaman kalasaaliin arvo on. Lohen kalastajat ansaitsisivat enemmän, jos istutuksiin käytetyt rahat
annettaisiin kalastajille suoraan käteen. Suomenlahden lohi-istutuksiin käytettiin
1990-luvun alussa yhdestä kahteen euroa
yhtä kalastettua lohikiloa kohti. Kymmenen
vuotta myöhemmin vastaava summa oli
jopa yli 12 euroa kilo. Kalastajien saamat kilohinnat eivät ole nousseet läheskään samaan tahtiin. Vaikka istutukset eivät enää
kannata, voimayhtiöiden ja viranomaisten
vahva tuki on
tehnyt kalojenviljelystä pysyvän osan suomalaista kalapo18:sta Itämeren
litiikkaa.

Kymenlaakson vaakunassa kultaeväinen
lohi loikkaa kalaverkon yli. Kymijoki voisi
olla Suomenlahden lohen pelastus, mutta
joen koskissa kohoavat 12 vesivoimalapatoa
estävät luonnossa lisääntyvän vahvan kannan syntymisen. Joen varren kunnat ovat
kuitenkin riippuvaisia tehtaista. Voimayhtiöiden painostamisen sijaan Kotkan kaupunki on ehdottanut kalastajille lohen verkkopyynnin lopettamista Kymijoen suistossa,
mikä on osin toteutunut. Kaupunki markkinoi Kymijokea matkailijoille Etelä-Suomen
parhaana lohijokena. Samaan aikaan se kehottaa vapaa-ajan kalastajia elvyttämään kalastamansa saaliit ja palauttamaan ne takaisin jokeen. Näin toivotaan useamman uhanalaisen lohen selviävän kudulle. Jokikalastus
on kuitenkin vaelluskalojen murheista pienimpiä.
Kun Kymijoki oli luonnontilassa, lohen
lisääntymisalueita oli noin 420 hehtaaria.
Nyt vain 20 hehtaaria tästä alueesta sijaitsee
voimalaitosten ja säännöstelypatojen alapuolella. Kun kalat eivät pääse kutemaan, ei
kaloja myöskään synny. Länsihaaran pahimmat nousuesteet ovat Helsingin Energian
omistamissa Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitoksissa. Itähaaran haitallisin nousueste on
Korkeakoskessa sijaitseva norjalaisen Statkraftin voimalaitos. Kymijoessa syntyvien lohenpoikasten määrä moninkertaistuisi, jos näihin
kolmeen patoon rakennettaisiin kalatiet.
Voimayhtiölle vesivoima on kultakaivos.
Padotun joen vesi kuuluu Suomessa voima-

Suomen

luonnonlohika nnasta
on jäljellä enää kaksi.
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Ahvenkosken voimalaitoksen pato Kymijoen suistossa
estää lohien kutunousun.
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loille. Jos vettä halutaan juoksuttaa padon
tikalastajille pieni. Nykyisin lähes koko saaohi kalatiehen tai lisätä joen virtausta, korlis on silakkaa ja kilohailia, mistä jopa 70
vataan vesi menetettynä tulona voimayhtiprosenttia päätyy turkisteollisuuden rehukölle. Kiista Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoessa
si.
toimivan Vattenfallin voimalaitoksen lupaVaarin työ kalastajana oli kalastaa ruoehtojen muuttamisesta on jatkunut kymmekaa ihmisille. Ammatistaan ylpeän kalastanen vuotta. Voimalaitos sijaitsee äärimmäijan on vaikea sulattaa sitä, että nykyisin suosen uhanalaisen järvilohen esiintymisalumalaisten kalastajien työ on ruokkia turkiseella. Järvilohen kaikki entiset kutualueet on
tarhojen minkit. Suomalaiset eivät enää halua
tuhottu ja laji elää Suomessa täysin istutussyödä sitä kalaa, jota kalastajamme kalastaten varassa. Veden määrää joessa halutaan
vat. Kauppojen tiskeiltä ostetaan Norjassa villisätä, jotta järvilohi saataisiin pelastettua.
jeltyä kirjolohta, kiinalaisia kalapakasteita,
Vattenfall pitää Ala-Koitajoen virtauksen
Tyyneltä valtamereltä kalastettua tonnikalaa
niin vähäisenä, ettei kalan
ja Thaimaassa kasvatettuja
lisääntyminen ole mahkatkarapuja.
dollista. Ja vaikka muutokSuomessa pääasia on
sesta ei aiheutuisi voiollut, että meressä on kamayhtiölle suurtakaan talaa, jota kalastaa. Jos kalat
loudellista menetystä, vaaSuomessa
voi tuottaa kalakasvattatii se lähes 13 miljoonan
moissa, ei ole mitään syytä
syödystä kalasta
euron korvauksia. Kiistaa
pelastaa kutualueita eikä
tuodaan
käsitellään parhaillaan
rajoittaa vesivoiman käytulkomailta.
korkeimmassa hallinto-oitöä koskissa. Luonnonkakeudessa.
lojen arvoa ei ole ymmärHarva kalastaja kuiretty eikä kahta vapaaksi
tenkaan jaksaa enää pohjäänyttä lisääntymisjokea
tia voimayhtiöiden toimintaa. Ammattikaole pidetty erityisen merkityksellisinä. Lolastajia on koko Kymenlaaksossa enää hiehen tragedia on monen epäonnistumisen ja
man yli parikymmentä, päätoimisia kalastavuosikymmeniä jatkuneen välinpitämättöjia vain kourallinen.* Vaari on seurannut,
myyden seurausta.
kuinka kalastusalukset kasvavat samaan aiKymijoen lohen tarina ei ole ainutlaatuikaan kun kalastajat vähenevät. Tänä päivänä
nen. Se on Itämeren kuningaskalan tyypillisin
lohen tuoma raha on suomalaisille ammattarina.

Yli 70 %

* Kalastus määritellään ammattimaiseksi kun kalastaja saa vähintään 30 % tuloistaan kalastuksesta.
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VIIMEISET AMMATTIKALASTAJAT
Turunmaan saaristossa seilaa Suomen suurim-

le. Olympoksen vuosittaisesta 15 miljoonan ki-

piin troolareihin lukeutuva Olympos. Aluksen

lon saaliista noin 12–13 miljoonaa kiloa viedään

komentosillalla kapteenin tuolissa istuu tyyni

pakasteena Venäjälle ja Ukrainaan. Muutama

kalastajasuvun perillinen Tommi Lindroth. Hä-

miljoona menee minkkitarhoille, joilta saa kui-

nen sukunsa on ruotsinkielisestä Länsi-Turun-

tenkin elintarvikemyyntiä huomattavasti huo-

maan saaristosta. Parikymmentä vuotta sitten

nomman hinnan.

Turun saaristossa kalastettiin joka puolella.

Kalastuskauden

käynnistyessä

Olympos

Nyt saaristo on tyhjä. 2000-luvun alussa am-

troolaa merellä yhtä mittaa aina juhannukseen

mattikalastajien aluksia oli seitsemän, nykyään

asti, ellei kalastuskiintiön rajoituksia tiukenneta

enää kolme.

kesken vuotta. Lindroth paljastaa, että syksyi-

Lokakuussa 2011 Olympos-alus on syksyn
ensimmäisellä

troolausmatkallaan.

sin tehdään lähes pelkästään tappiota.

Kahden

Suomessa on käytössä koko maan kattava

vuorokauden troolimatkan tavoite on kalastaa

vuosittainen kalastuskiintiö. Kun kiintiöt eivät

70 000–80 000 kiloa silakkaa ja kilohailia, jot-

ole kalastajakohtaisia vaan yhteisiä, on käyn-

ka ovat ainoita avomereltä troolattavia kaloja

nissä jatkuva kilpajuoksu: pitää kalastaa koko

Suomessa. Määrä kuulostaa valtavalta, mutta

ajan, etteivät muut kalasta yhteistä kiintiötä

se ei Lindrothin mukaan ole riittävä.

täyteen. Tämä puolestaan pakottaa kalastajat

Vielä 20 vuotta sitten, kun Lindroth aloitteli
ammattiaan, kala työnnettiin lapioilla ja vesi-

sijoittamaan entistä tehokkaamman kalastuskapasiteetin varustamiseen.

letkuilla kannelta ruumaan, jossa saalis lajitel-

Kalastusala on Suomessa vedenjakajalla:

tiin 30 kilon puulaatikoihin. Satamassa painavat

Suomessa toimii reilut 2000 ammattikalasta-

laatikot nostettiin käsin trukkilavojen päälle.

jaa, joista päätoimisia on 550. Päätoimisiksi

Nyt koneet ovat korvanneet lihasvoiman. EU-

katsottavien ammattikalastajien määrä on ro-

jäsenyyden myötä Suomen kalatalouden tuli

mahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana

maatalouden lailla panostaa tehokkaaseen

noin puoleen. Keski-ikä nousee eikä ala houkut-

tuotantoon suurilla yksiköillä. Aluksista on tul-

tele uusia yrittäjiä heikon kannattavuuden

lut entistä suurempia ja saalismäärät ovat kas-

vuoksi. Tämä puolestaan kasvattaa Suomeen

vaneet.

maahantuotavan kalan määrää ja samalla hä-

Kalojen koosta riippuu, tehdäänkö saaliilla

märtää kalan alkuperää. ”Viidenkymmenen

voittoa vai tappiota. Suurimmat myydään tuot-

vuoden päästä ei meitä enää ole”, Lindroth to-

toisasti elintarvikekulutukseen. Itämeren silak-

teaa.

ka on yksi EU:n vahvimpia kalakantoja, mutta
se ei kuitenkaan maistu suomalaisille kuluttajil-
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”

Näyttää siltä kuin ihmiskunta olisi julistanut avoimen sodan kaikkia meren eläviä vastaan”, toteaa Pierre-Yves Cousteau Helsingissä
Save Our Seas -seminaarissa. Pierre-Yves Cousteaun isä, legendaarinen punapipoinen dokumentaristi Jaques Cousteau, omisti
koko elämänsä merten kuvaamiselle. Calypso-laivan kannelta pääsimme näkemään sinisen maailman aina Amazonin sademetsissä mutkittelevista joista Etelämantereen jäisille rannoille. Cousteaun kanssa saimme sukeltaa merten syvänteisiin, jotka tuntuivat olevan täynnä elämää.
Nyt hänen poikansa jatkaa hänen työtään hyvin erilaisessa tilanteessa.
Pierre-Yves Cousteau haluaa näyttää, miten maailma aaltojen alla on
muuttunut. Hän puhuu sodasta.

Sotalaivueet
Toisen maailmansodan aikana läntiset teollisuusmaat oppivat maksimoimaan tuhovoimansa, joka sodan loppuessa kohdistettiin meriin. Vuonna
1950 meristä nostettiin yhteensä 16 700 miljoonaa kiloa kalaa. Vuonna
1996 saavutettiin kalastuksessa kaikkien aikojen huippusaalis, kun merestä pyydettiin yhteensä 87 700 miljoonaa kiloa kalaa. Enää tämän kokoiset kalasaaliit eivät ole mahdollisia. Meret ovat osoittaneet rajansa.
Science-lehti julkaisi vuonna 2005 arvostetun tutkijaryhmän tutkimustulokset, joiden mukaan nykyinen kalastus jatkuessaan johtaa kaikkien kaupallisten kalakantojen romahdukseen vuoteen 2048 mennessä.
Vastaanotto oli tyrmistynyt. Vaikka tutkijoita kritisoitiin romahduksen
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ajoittamisesta tietylle vuodelle, huoli kestämättömän kalastuksen seurauksista yhdisti
kaikkia alan tutkijoita. Toteutuessaan kalakantojen romahdus olisi suurimpia ympäristökatastrofeja ihmiskunnan historiassa.
Maailman kaupallisesta kalastuksesta vain
pieni osa on kestävällä tasolla. Vaikka arviot kalakantojen tilasta vaihtelevat, on selvää,
että suurta osaa kaloista kalastetaan nopeammin kuin mitä ne pystyvät lisääntymään.
YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö
FAO on kartoittanut maailman kalakantojen tilaa pitkään. Trendi on selvä: ylikalastettuja kalakantoja on jatkuvasti enemmän.
Lähes kolmannes tutkituista kannoista on
jo romahtanut tai ylikalastettu. Romahtaminen tarkoittaa, että kalakannasta 90 prosenttia on tuhoutunut. Jopa 87 prosenttia tunnetuista kalakannoista pyydetään kestävyyden rajoilla tai ne kärsivät liikakalastuksesta.
Alle neljäsosan maailman kalakannoista arvioidaan olevan enää kestävässä tilassa, jol-

loin uusia kaloja syntyisi samaa vauhtia kun
vanhempia kalastetaan.
Tämän päivän kalastusaluksilla ei ole
enää mitään tekemistä vaarin pikkuruisen
kalastusveneen kanssa. Maailman valtameriä haravoivat kelluvat tehtaat, jotka kalastavat, perkaavat, prosessoivat ja pakastavat
kalan täysin koneellisesti. Maailman suurin
troolari on norjalaisten veronmaksajien tuella rakennettu Altantic Dawn. Supertroolari voi prosessoida lähes puoli miljoonaa kiloa kalaa päivässä ja se pystyy kalastamaan
viikkokausia tauotta. Troolari kalastaa kuukaudessa enemmän kuin 7000 pienkalastajaa vuodessa.
Teknologiat, jotka kehitettiin vihollisjoukkojen löytämiseen sodassa, ovat nyt
kalastajien käytössä. Sotalaivoja ja sukellusveneitä paikallistaneet kaikuluotaimet ovat
sodan jälkeen keskittyneet etsimään meristä kaloja. Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipai-
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kannusjärjestelmä GPS auttoi Persianlahden
maiseen verkkoon. Valtavat koneet vetäsodassa koordinoimaan panssarijoukkoja,
vät merestä täysiä verkkoja. Maailman suumutta nyt se auttaa kalastajia löytämään karin kurenuotta-alus, espanjalainen Albatun
laparvia. Lukuisat tähystyslentokoneet ja heTres, nostaa merestä kerrallaan 150 000 kilikopterit lentävät merten yllä tähystämässä
loa tonnikalaa. Yhteensä aluksen säiliöihin
pahaa aavistamattomia kaloja.
mahtuu yli kolmen miljoonan kilon saalis.
Uusinta teknologiaa edustavien kalasVerkkojen rinnalla meriä haravoivat pittusalusten ohjaushytit muistuttavat lentosikäsiima-alukset. Siimat voivat olla 100 kilomulaattoria tai Naval War ‑tietokonepeliä.
metriä pitkiä ja jokaisessa siimassa on tuPaperisten merikarttojen ja kapteenin kokehansia koukkuja. Yhteensä valtameriin lasmuksen sijaan alusta ohjataan merenpohjan
ketaan 1,4 miljardia koukkua joka vuosi.
kartoitusohjelmistojen tarYhteenlaskettuna kaikkijoaman datan perusteella.
en käytettyjen pitkäsiimoValtamerten ”Isoille Pojiljen pituus riittäisi kiertäle” suunnattu Piscatus3D:n
mään maapallon ympäri
DeepSea-Pro yhdistää kai550 kertaa. Jokaisessa koumaailman merien
kuluotaimen ja vedenalaikussa on syötti, joka on
pinta-alasta on
set kamerat viimeisimpään
usein kalaa. Meriensuojetietotekniikkaan ja lupaa
lujärjestö Sea Shepherdin
kalastuksen piirissä.
myyntiesittelyssään palmukaan syötteinä on käyjastaa kalojen piilopaikat
tetty myös hylkeiden ja delvaltamerten syvimmistäfiinin lihaa. Pitkäsiimakoukin kolkista. Merenpohja ja siellä uivat kakut eivät erittele, mitä ne ottavat saaliiksi.
lat näkyvät tietokoneruudulta kolmiulotteiJopa 300 000 merilintua hukkuu vuosittain
sena yli kilometrin säteellä aluksesta. Täsjäätyään kiinni pitkäsiimojen koukkuihin.
sä varustelukilvassa kaloilla ei ole mahdolKoukut ovat myös pääsyyllinen useiden allisuuksia.
batrossilajien uhanalaistumiseen.
Suursaaren kalastajien hamppulangasTuhoisin käytössä oleva kalastusmeneta kudottuja nuottaverkkoja ei voi edes vertelmä on pohjatroolaus. Valtavat metallipairata valtameriä tyhjentäviin kurenuottiin.
not vetävät verkkoja pitkin merenpohjaa ja
Ohuesta nylonista tehdyt verkot ovat vedestuhoavat kaiken eteen tulevan. Syvänmeren
sä lähes näkymättömiä. Kurenuotta on valeliöt toipuvat erittäin hitaasti, jos ollenkaan,
tava suppilomainen verkko, jolla kalaparvi
pohjatroolauksen jäljiltä. Suurimpien troolisaarretaan. Nuotta kierretään muuriksi kaverkkojen sisään mahtuisi kaksitoista Jumlojen ympärille ja sen alaosa kurotaan umbo Jet ‑matkustajakonetta. Ympäristöjärjespeen, jolloin kalat jäävät loukkuun pussitö Greenpeacen mukaan pohjatroolauksen

99,4 %
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Korallit
kattavat 1%
maapallon pinta-alasta,
mutta 1/4
mereneläimistä
elää koralleilla.
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Korallit
ovat häviämässä
tämän
vuosisadan
kuluessa.
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seurauksena maailmassa tuhoutuu 148 jalkapallokenttää vastaava alue joka minuutti. Erityisen vakavaa pohjatroolareiden aikaansaama hävitys on merten sademetsiksi kutsutuilla korialliriutoilla. Koralliriutat
kattavat alle sadasosan valtamerten pohjasta, mutta yli neljäsosa merten asukeista on
niistä riippuvaisia. Troolareiden lisäksi koralliriuttoja tuhoutuu rannikkokalastuksessa käytettyjen dynamiitin ja syanidin jäljiltä.
Korallit eivät elä ainoastaan trooppisissa
ja lämpimissä vesissä. Eräät maailman suurimmista koralliriutoista löytyvät PohjoisAtlantin kylmistä ja hämyisistä vesistä. Kylmän veden koralliriutoista suurin on Norjan
rannikolla. Tämä lähes 40 kilometriä pitkä
ja kolme kilometriä leveä riutta löydettiin
vasta vuonna 2002. Riutta on yli 1300 lajin
elinympäristö. Kartoitus on vasta alkanut ja
todennäköisesti lajeja on paljon enemmän.
Troolarit ovat kuitenkin ehtineet vahingoittaa tai tuhota kolmanneksen tai jopa puolet kaikista Norjan koralliriutoista. Vain osa
riutoista on suojeltu.

aikaisemmin, kalastamme myös tuhlailevammin kuin koskaan aikaisemmin.
Samaan aikaan kun tutkijat arvioivat
ajankohtaa maailman kalakantojen romahtamiselle, heitetään vuosittain 30 000 miljoonaa kiloa kalaa kuolleena tai kuolevina
takaisin mereen. WWF arvioi sivusaaliin
kattavan jopa 40 prosenttia maailman kokonaiskalasaaliista. Sivusaalista ovat kaikki
kalastettavan lajin alamittaiset ja nuoret yksilöt sekä muut myyntiin kelpaamattomat,
vähäarvoiset tai aluksen kiintiöön kuulumattomat lajit. Eikä verkkoihin jää ainoastaan kalaa, vaan niihin takertuu vuosittain
lähes 300 000 valasta, delfiiniä ja pyöriäistä.
Joka toinen minuutti yksi merinisäkäs kuolee sivusaaliina.
Pahinta tuhlausta on katkarapujen pohjatroolaus. Meren pohjasedimentissä viihtyvien katkarapujen troolaamista voi verrata
lintujen metsästämiseen metsiä räjäyttelemällä. Yhtä kalastettua katkarapukiloa kohti jopa 10 kiloa muita mereneläviä jää myös
kiinni. Katkaraputroolareihin joutuminen
on esimerkiksi merikilpikonnien ja merihevosten uhanalaisuuden keskeinen syy.
Sivusaalis on myös ollut yksi kalastuskeino. Aikaisemmin kalastajat paikallistivat
tonnikalaparvia meren pinnalla uivien delfiinien perusteella. Erityisesti keltaevätonnikalaparvet uivat usein delfiinien alapuolella. Tonnikalaa pyydettiin saartamalla delfiinit kurenuotalla ja miljoonien delfiinien arvioidaan kuolleen kalastuksen sivusaaliina.
Flipper-tonnikala maistui kuitenkin ihmi-

Tuhlaus
”Kun otetaan kaikki asiat huomioon, voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että jonkin tai jonkun syötäväksi päätyy ainoastaan
20 prosenttia kalastetusta kalasta”, kirjoittaa
Charles Clover liikakalastusta käsittelevässä kirjassaan The End of the Line. Cloverin
mukaan suurin ongelma on se, että vaikka
kalastamme tehokkaammin kuin koskaan
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sille huonosti ja massiivisen kuluttajaboikotin seurauksena tonnikalaparvien paikallistamiseen oli keksittävä toinen keino.
Kalastajat olivat jo aikaisemmin havainneet, että avomerellä kalat hakeutuvat meren pinnalla kelluvien esineiden läheisyyteen. Tonnikalan kalastukseen on kehitetty
toinen toistaan hienostuneempia houkuttimia, joista merellä uivat kalat, ironista kyllä, hakevat turvaa. Kehittyneet meressä ajelehtivat tai merenpohjaan kiinnitetyt laitteet
havainnoivat tutkilla ympärillään uivien kalojen määrää ja raportoivat tiedon kalastusalukseen. Tämän jälkeen kalat nuotataan tai
troolataan. Kelluvien houkuttimien on todettu houkuttelevan erityisesti nuoria tonnikaloja, jotka eivät ole vielä ehtineet lisääntyä.
Ongelmaksi muodostuu myös se, että kelluvat houkuttimet vetävät puoleensa kaikenlaisia mereneläviä halutun kalasaaliin lisäksi. Erityisesti ne houkuttelevat uteliaita delfiinejä, vaikka juuri niiden kalastusta houkuttimien käyttöönotolla haluttiin vähentää.
Sen lisäksi, että käytössä olevat kalastusvälineet tappavat turhaan valtavan määrän
kaloja, uhkaa merten eläviä myös käytöstä poistuneet välineet. Joka vuosi maailman
meriin hylätään valtava määrä pitkäsiimoja,
tuhansia kilometrejä verkkoja ja lukemattomia kala-ansoja. Nämä jatkavat kalastamista
kuukausikaupalla. Kukaan ei uskalla arvioida
kuinka suuria määriä kaloja ja muita merieläimiä hylätyt kalastusvälineet tappavat. Varmaa
on vain, että määrä on todella suuri.

Katoavat kalat
Kesäkuussa 1992 Kanadan kalastuksesta vastaava ministeri John Crosbie hikoili lehdistön
edessä Radisson hotellin salissa St. John’sin
kaupungissa. Ministeri pälyili levottomana
ympärilleen, joi lasin vettä ja selvitti kurkkuaan. Hän yritti aloittaa puheensa, mutta hänen sanojaan ei kuullut kukaan. Salin täytti
ovea raivoisasti ryskyttävien nyrkkien jylinä
ja epätoivoisten miesten huudot. Turvamiehet
pinosivat huonekaluja oven eteen ja poliisi hälytettiin paikalle. Lopulta Crosbie sai sanottua
ääneen hallituksen päätöksen, jonka kaikki
jo tiesivät. Turskan kalastuskielto astuisi voimaan Newfoundlandissa puolelta
öin. Yli 30 000 kalastajaa menetti sillä hetkelle työnsä.
merialueista
Kanadan itäon suojeluksen
rannikolla sijaitsealaisena.
va Newfoundland
oli elänyt turskan
kalastuksesta 300
vuotta. Kalasaaliit
kasvoivat vuosi vuodelta ja yhä suuremmat
troolarit haravoivat Kanadan edustalla merenpohjaa. Sitten turska hävisi. Kalojen katoamisen väitettiin pitkään olevan osa kantojen luontaista vaihtelua. Kun turska ei palannutkaan, totuus paljastui koko karmeudessaan. Kanadan turska oli kaupallisessa mielessä kuollut sukupuuttoon. Atlantin turskakantojen arvioidaan pienentyneen 74 prosenttia
toisen maailmansodan jälkeen. Kaksikym-

1%
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mentä vuotta Crosbien ilmoituksen jälkeen
suurten turskaparvien paluuta odotetaan yhä
Newfoundlandissa, monien tutkijoiden mukaan turhaan. Sama tarina on toistunut lähes
kaikissa suurissa kalastajakaupungeissa.
Ne, joilla on varaa, syövät vain muutamia kalalajeja. Kymmenen suosituinta kalaa kattavat lähes kolmanneksen meristä kalastetusta kalasaaliista ja jokaista niistä kalastetaan joko niiden biologisen kestävyyden rajoilla tai ne kärsivät liikakalastuksesta. Mitä maukkaampi liha, sitä huonommassa jamassa kalat ovat.
Tonnikalakannoista monet ovat suuressa vaarassa hävitä kokonaan. Kymmenet
tuhannet laivat nostavat merestä 6600 miljoonaa kiloa tonnikalaa vuodessa. Välitön
sukupuuton uhka leijuu erityisesti suurten
tonnikalojen, kuten sinievätonnikalan yllä.
Kohtaloksi ovat koitumassa syömäpuikot,
soijakastike ja wasabi. Sushivillitys on tehnyt
sinievästä tonnikalalajeista halutuimman.
Lajia yritettiin pelastaa YK:n kokouksessa
Qatarissa, jossa Monaco ehdotti sinievätonnikalan kansainvälisen kaupan kieltoa. Japanin ankaran lobbauksen tuloksena myyntikielto kaatui. Sinievätonnikalan kalastuksen
kansainvälisestä
säätelystä päätetään tonnikalojen
suojelukomission
ICCAT:n (International Commison nyt uhattuna,
sion for the Conservation of Atvuonna 1996
lantic Tunas) puituhattuina oli 15.

teissa, mutta sen myöntämät kalastuskiintiöt
ovat jatkuvasti olleet liian suuria eikä laitonta kalastusta valvota riittävästi. ICCAT onkin vuosien varrella saanut itselleen vähemmän mairittelevan lempinimen ”International Conspiracy to Catch All Tunas”.
Kun kuluttajat suosivat enemmän ja
enemmän tiettyjä suuria kaloja, vaikuttaa
tämä merkittävästi merten tasapainoon.
Valtamerien ravintoketjut ovat monimuotoisia ja monimutkaisia. Ravintoketjun huipulla olevien petokalojen poistaminen kuviosta voi johtaa yllättäviin seurauksiin. Jos
pieniä kaloja syövät isot kalat katoavat, pienet kalat lisääntyvät. Pienet kalat puolestaan
syövät eläinplanktonia, jonka väheneminen lisää niiden ravintona käyttämän kasviplanktonin määrää. Näin suurten petokalojen poistaminen ekosysteemistä voi johtaa
vesien rehevöitymiseen. Itämeri on hyvä esimerkki tästä. Sen rehevöitymistä on vauhdittanut suurten kalojen, kuten lohen ja taimenen katoaminen.
Kesällä 2010 Espanjan turistirannoilla
koettiin kauhun hetkiä, kun rannikkovedet
täyttyivät vaaleanpunaisista loistomeduusoista. Tuhansien ihmisten palovammoja
jouduttiin hoitamaan heidän uituaan polttiaiseläinten seassa. Nyt Espanjan uimarannoilla kesäisin liehuvat punaiset liput varoittavat meduusaparvista, joiden räjähdysmäisen lisääntymisen uskotaan johtuvan polttiaiseläimiä syövien kalojen, kuten tonnikalan
vähenemisestä.
Merten ravintoketjun ehdotonta huippua edustavat verenhimoisina tappajina pi-

181
hailajia
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detyt hait. Noin 73 miljoonaa haita tapetaan
vuosittain ja suurin osa kuolee ainoastaan
eviensä takia. Hait kiskotaan koukuilla kalastusveneeseen ja niiden evät leikataan veitsellä irti eläimen vielä eläessä. Tämän jälkeen hai viskataan takaisin mereen, jossa
eläin vajoaa pohjaan ja tukehtuu. Hainevä
on tuottoisaa bisnestä: soppalautanen kiinalaisessa ravintolassa maksaa noin 60 euroa,
ja kalastaja saa kilon eväsaaliista tuhat euroa. Haineväkeitosta on tullut Itä-Aasiassa
statussymboli, vaikka itse evät ovat mauttomia. Joka kolmannen hailajin katsotaan virallisesti olevan vaarassa kuolla sukupuuttoon, mutta WWF:n mukaan poliittisista
syistä suurelta osalta haista puuttuu virallinen uhanalaisuusluokitus.

Viljeltyä kalaa
Meitä ihmisiä elää nyt yli seitsemän miljardia, vuoteen 2050 mennessä jo yli yhdeksän
miljardia. Väestön kasvaessa kalan kysyntä tulee kasvamaan entisestään. Kyse ei ole
vain siitä, että ihmisiä on enemmän, vaan
siitä, että syömme enemmän kuin koskaan.
Vuonna 2011 saavutettiin kaikkien aikojen
ennätys kalankulutuksessa, kun kalaa syötiin 18,8 kiloa henkeä kohti.
Kalanviljelystä toivottiin pelastusta väheneville luonnon kalakannoille: sinistä vallankumousta. Kalanviljely ei kuitenkaan ole
vähentänyt merien tyhjentämistä, päinvastoin. Viljelylaitosten tuottama kala kuormittaa jo maksimissaan toimivaa merikalastusta, sillä lähes kaikki kasvatettavat kalat syövät kalaa. Jokaisen kasvatetun lohiki-
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lon tuottamiseen kuluu arviolta 2–5 kiloa kalarehua. Viljely kattaa nykyisin yli 40 prosenttia maailman kalantuotannosta. Viljelty kala mukaan
lukien maailman kalateollisuus tuotti vuonna 2011 yhteensä 163 000 miljoonaa kiloa kalaa.
Rehun pääasialliset raaka-aineet ovat kalajauho ja -öljy, soijatuotteet
ja vehnäjauho. Kalajauhon ja -öljyn raaka-aineena käytetään usein rasvaista pientä kalaa. Eli kalastamme kalaa, jotta voimme ruokkia sillä kasvatuskalat. Raaka-aineet kalastetaan merestä, jonka rannikkojen asukkaille kyseinen kala saattaa olla tärkeä ruokakala.
Pahimmillaan viljely tuhoaa viljeltävää lajia. Sinievätonnikalan kilohintojen ollessa huipussaan, on into sen kasvattamiseen lisääntynyt. Sinievä elää avomerellä ja sopeutuu viljelylaitoksille huonosti. Koska sinievän lisääntyminen vankeudessa on hyvin vaikeaa, pyydystetään viljeltävät kalat merestä pieninä ja siirretään kasvattamoon, jossa ne eivät pääse lisääntymään kertaakaan. Kasvatettu sinievätonnikala pahentaa äärimmäisen uhanalaisen kalan tilannetta jopa merikalastusta enemmän.
Ahtaat tehotuotantokasvattamot ovat hedelmällistä maaperää taudeille ja loisille. Tautiepidemiat ovat piinanneet viljelylaitoksia ympäri
maailmaa. Chile tuottaa lähes kolmanneksen viljellystä lohesta maailmassa. Maan viljelylaitoksia piinaavat kuitenkin ISA-lohivirusepidemiat,
jotka vuosi toisensa jälkeen sulkevat laitoksia ja tappavat ison osan kasvatetuista lohista. Lohivirus on ihmisille vaaraton, mutta kalalle se aiheuttaa verenvuotoa sisäelimissä, silmissä ja iholla. Tauteja vastaan kamppailevat viljelylaitokset turvautuvat valtaviin antibiootti- ja hyönteismyrkkymääriin. Koska osa kalankasvattamoista sijaitsee merissä, leviävät taudit, lääkkeet ja myrkyt myös luonnonkantoihin. Arviot viljelylaitoksista
vuosittain luontoon karanneiden lohien määrästä vaihtelevat 600 000 ja
neljän miljoonan välillä. Karkulaiset levittävät viljelylaitoksilla esiintyviä tauteja ja vaarantavat luonnonkalojen säilymisen. Miljoonia Chilen luonnonlohia
on jo kuollut. Yhtenä päätartuttajana on norjalainen,
maailman suurin kalanviljely-yritys Marine Harvest.
maailman kalansaaliista
Räjähdysmäisesti lisääntynyt katkarapuviljely
käytetään kalajauhon
puolestaan uhkaa tropiikin herkkiä rantaekosysteeja -öljyn
mejä. Viljelmien tieltä raivataan valtavia määriä ranvalmistamiseen,
nikkojen mangrovemetsiä. Puista ja pensaista koos-

Lähes puolet

lähinnä eläinrehuksi.
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tuvat mangrovet suojaavat ranta-alueita
tulvilta, eroosiolta ja hirmumyrskyiltä. Ne
ovat elintärkeitä ekosysteemejä. Kolme neljäsosaa tropiikin kaupallisesti hyödynnettävistä kaloista on jollain tapaa riippuvainen
mangrovemetsistä. YK:n ympäristöohjelman UNEP:in mukaan trooppisten alueiden mangrovemetsät tuhoutuvat jopa neljä
kertaa muita metsiä nopeammin. Ja suurimpana syynä tuhoon ovat katkarapuviljelmät.

Happaneva meri
Helsingin yliopiston kalataloustieteen professori Hannu Lehtosen työhuoneessa hyllyt notkuvat kalastuspolitiikkaa ja kalojen
biologiaa käsittelevien kirjojen ja vanhojen
artikkeleiden painosta. Lehtonen on omistanut koko elämänsä kaloille ja on tutkinut

ympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia kalakantoihin. Hän on mies, joka tietää liikaa siitä, mitä merissä tapahtuu. ”Pelkona on, että meneillään on systeemitason
muutos, jota ei helposti käännetä.” Lehtonen tarkoittaa ilmastonmuutoksen vaikutusta meriin.
Meret toimivat maapallon valtavana ilmastointilaitteena. Ne imevät itseensä ilmakehän hiilidioksidia ja merien kasviplankton tuottaa yli puolet ilmakehän hapesta. Näin valtameret pitävät yllä maapallon kaasukehän herkkää tasapainoa. Teollisen vallankumouksen jälkeen ihminen on
tupruttanut ilmakehään lähes 1300 miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia, josta
kolmannes on imeytynyt meriin. Näin meret ovat hidastaneet ilmaston muuttumista,
mutta niiden asukit maksavat nyt tästä pal-
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veluksesta kovaa hintaa. Hiilidioksidin liuetessa veteen syntyy hiilihappoa, joka happamoittaa meret.
Happamoitumisen ensimmäisenä merkkinä pidetään vesinilviäisten vähenemisestä. Lisääntynyt hiilihappo liuottaa nilviäisiä
suojaavan kuoren kalkkia. Dramaattisia romahduksia on jo tapahtunut merten kotilo- ja simpukkakannoissa. Ongelmiin ovat
joutuneet esimerkiksi kulinaristien suosimat osterit. Ostereiden uskotaan parantavan ihmisten seksuaalista kyvykkyyttä, mutta osterien oma kyky lisääntyä on heikentynyt. Sekä viljeltyjen että luonnosta kerättyjen
osterilajien jälkeläisten määtuottavat puolet
rä on vähentynyt

eri puolilla maailmaa. Joillain viljelmillä osterit eivät ole lisääntyneet enää vuosiin.
Vesinilviäisiä ravintonaan käyttäville
kaloille kotilo- ja simpukkakantojen romahtaminen tietää huonoja uutisia. Happamoitumisen vaikutuksia itse kaloihin on tutkittu vasta vähän. Lehtonen kuitenkin pelkää,
että selitys vaelluskalojen kasvaneeseen poikaskuolleisuuteen löytyy merten happamoitumisesta. Luonnonvalinnan seurauksena
monet lajit ovat aikojen kuluessa pystyneet
sopeutumaan muutoksiin elinympäristössään, mutta jatkuvan liikakalastuksen kohteena olevien kalakantojen geenipohja on
pienentynyt. ”Kalojen mahdollisuudet selviytyä elinympäristössä tapahtuvista suurista muutoksista ovat nyt entistä heikommat”,
Lehtonen toteaa.

Meret

Turskasota

ilmakehän hapesta.
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TAISTELU KALASTA
Ensimmäinen Islannin ja Britannian välinen

tö pidätettiin ja alus takavarikoitiin. EU ilmoitti

turskasota syttyi pian toisen maailmansodan

tukevansa Espanjaa, mutta Britannia ja Irlanti

jälkeen, kun englantilaiset kalastajat kalastivat

asettuivat Kanadan taakse. Kiista johti yhteen-

jatkuvasti Islannin aluevesillä. Liikakalastuksen

ottoihin Kanadan sotalaivaston ja espanjalaisia

pelossa Islanti kolminkertaisti neljän merimai-

kalastajia suojaavan Espanjan merivoimien vä-

lin (7,4 km) aluevesirajansa. Britannia piti tätä

lillä, mutta aseelliselta konfliktilta vältyttiin.

kansainvälisen oikeuden loukkauksena lähetti

Samaan aikaan myös brittialuksia takavarikoi-

merivoimansa suojaamaan kalastajiaan. Neljä

tiin EU:n vesillä, sillä alukset käyttivät Kanadan

vuotta kestänyt konflikti ratkesi Islannin hy-

lippuja tuen ilmaisuna. Lopulta EU neuvotteli

väksi. Kymmenen vuotta myöhemmin syttyi

sopimuksen Kanadan kanssa 15.4.1995, minkä

toinen turskasota, joka ratkesi vasta NATOn

vastahakoinen Espanja hyväksyi.

puututtua tilanteeseen. Kolmannen ja viimeiseksi jääneen turskasodan aikana vuonna 1976

Alueomistussota

vakavimmat yhteenotot tapahtuivat Islannin

Huhtikuussa 2012 Filippiinit syytti Kiinaa lait-

rannikkovartioston ja kalastusalusten sekä

tomasta kalastuksesta rannikkovesialueillaan

aluksia puolustaneiden Britannian merivoimien

Etelä-Kiinanmerellä. Filippiinit lähettivät sota-

välillä. Vasta kun Islanti uhkasi lakkauttaa NA-

aluksen kiinalaisten troolarien perään, johon

TOlle tärkeän tukikohdan alueeltaan, painostet-

Kiina vastasi lähettämällä omansa. Filippiinien

tiin maat sopuun. Islannin aluevedet ulottuvat

pääkaupungissa Manilassa järjestettiin Kiinan

nyt 200 merimailin (n. 370 km) etäisyydelle

vastaisia mielenosoituksia, iskulauseissa Kiinaa

sen rannikosta.

vaadittiin lopettamaan kalojen ryöväys. Kiinan
hallitus kehotti Filippiineillä asuviaan kansalai-

Kampelasota

siaan pysymään sisätiloissa mielenosoitusten

Ainoa Euroopan unionin jäsenmaiden välinen

aikana. Kiistassa Filippiinien kanssa liittoutunut

konflikti on johtunut kampelasta. 90-luvun

Yhdysvallat on käyttänyt konfliktia hyväkseen

puolivälissä Kanadan rannikkovartiosto katkoi

oikeuttaakseen läsnäolonsa alueella. Syynä

espanjalaisen

ovat rikkaat kalavarat sekä merenpohjassa

kalastusaluksen

pohjatroolin

köydet ja ampui laukauksia aluksen keulaan.

odottavat öljy- ja maakaasuvarat.

Viranomaisten mukaan alus kalasti kampelaa
Newfoundlandin edustalla laittomasti. Miehis-

33

Kalastusvälineet

Kurenuotta

Pohjatrooliverkko
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Kalaverkko
Pitkäsiima

Suurimpiin
trooliverkkoihin
mahtuisi 12 Jumbo
Jet -lentokonetta.
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luku

3

Kala
37
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K

ala singahtaa järvestä puiselle laiturille. Se taistelee vastaan,
kouristelee ja sätkii. Suu aukeaa ja sulkeutuu. Elottoman
tuntuisissa silmissä on tyhjä katse. Koukku on nielaistu syvälle, se on revittävä irti kiduksista. Ääntäkään ei kuulu. Suu
aukeaa ja sulkeutuu. Hiljalleen kouristelu lakkaa. Kala on väsytetty, nyt
voidaan ottaa valokuva.
Monella meistä on itsestämme lapsuuskuva, jossa poseeraamme ylpeänä kalaa roikottaen. Lapset rakastavat eläimiä, eivätkä yleensä halua
tappaa niitä. Kalat ovat meille kuitenkin eläimiä vain kotiakvaariossamme. Pääasiassa niitä käsitellään vesiluonnonvarana, biomassana, jota on
pyrittävä käyttämään kestävästi. Kun metsästysluvissa päätetään tapettavien riistaeläinyksilöiden määrä, myönnetään kalastuskiintiöt useimmiten tonneittain.
Se, miten ihmiset kokevat eläimet, vaikuttaa suuresti siihen, millainen kohtelu ja käyttö koetaan hyväksyttäväksi. Joka syksy Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan aloituskurssilla yliopistolehtori Risto Willamo näyttää uusille opiskelijoille kuvan juuri kalastetusta ja vielä
elävästä kalasta. Opiskelijoiden katsoessa kuvaa Willamo kysyy aina saman kysymyksen: ”Entä jos tämä kala osaisi huutaa?”

Kala eläimenä
”Ihmisen myötätunnon avain on samaistuminen”, toteaa tutkija Salla
Tuomivaara. Eläinsuojelujärjestö Animalian toiminnanjohtajana työskentelevä Tuomivaara on vuosia tutkinut eläinten asemaa yhteiskunnassa
ja ihmisten suhtautumista niihin. Hänen mukaansa ihmisten tuntemas-
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sa empatiassa ei ole kysymys vain eläinten
söpöydestä, vaan myös tuttuudesta. Miten
enemmän eläimen ruumiinrakenne, käyttäytyminen ja kasvot muistuttavat omiamme, sitä helpompi niihin on samaistua. ”Kalat tuntuvat meistä hyvin vierailta. Ne elävät
täysin eri ympäristössä kuin ihmiset, ovat
kylmiä ja hiljaisia eikä suurin osa niistä synnytä eläviä poikasia, vaan kutevat mätiä.”
Vuosittain kansainvälisenä Eläinten päivänä eri puolilla maailmaa keskustellaan
eläinten hyvinvoinnin edistämisestä. Kun
Eläinten päivää vietettiin vuonna 2011, järjestettiin eduskunnassa kalapäivä. Tapahtuman erityisenä ohjelmanumerona oli kalan-

perkausesityksiä ja kansanedustajille järjestettiin kilpailu eduskunnan silakkamestarin
tittelistä. Kilpailussa kansanedustajat kilpailivat siitä, kuka nopeimmin leikkasi kalojen
päät pois keittiösaksilla, viilsi vatsanahat
auki ja poisti sisälmykset. Harvalle olisi tullut mieleen järjestää eläinten päivänä esityksiä minkkien nylkemisestä; kisailua kanojen kynimisestä olisi todennäköisesti pidetty
mauttomana. Kalojen asema eläinkunnassa
on Tuomivaaran mukaan kuitenkin muista
eläimistä poikkeava: ”Eläinten kategoria on
elävä käsite. Samalla tavalla kun ajattelemme, ettei ihminen ole eläin, erotamme myös
kalat eläinten kategoriasta.”
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Kuva: Sea Shepherd

Osaksi tämä selittyy spesismillä. Spesismi, eli lajisorto, tarkoittaa
olentojen arvon tai oikeuksien määrittelemistä sen perusteella, mihin
lajiin ne kuuluvat. Otamme paremmin huomioon toisten lajien intressit kuin toisten. Brittipsykologi Richard Ryder näki spesismin taustalogiikan samana kuin rasismissa ja seksismissä, jolloin vähätellään syrjijän ja syrjittävän yhtäläisyyksiä ja korostetaan erilaisuutta. Lisäksi voimme kohdella hyvin eri tavalla saman lajin edustajia. Esimerkiksi eläinten
kohdalla asiaan vaikuttaa se, ovatko ne tuotantoeläimenä, eläintarhassa
tai kotieläimenä. Eläimillä, joihin ihminen samaistuu vahvemmin, on
suurempi oikeus elää ilman kipua ja kärsimystä. Kalat kuuluvat joukkoon, jonka käsitämme ennemminkin luonnonvaroina kuin eläiminä.
Luonto- ja eläinsuojelujärjestöt koettavat lisätä ihmisten kaloja kohtaan tuntemaa suojeluviettiä erilaisin tavoin. Maailman suurin eläinten
oikeuksia puolustava järjestö People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) tavoittelee lapsia Sea Kittens ‑kampanjalla, jonka ajatuksena on puhua kaloista merten kissanpentuina. Merten suojeluun keskittyvä järjestö Sea Shepherd taas lanseerasi When you see tuna, think
panda ‑kampanjan, jonka julisteissa kuvattiin tonnikalapyyntialuksia ja
kalahuutokauppoja vaihtamalla tonnikalojen tilalle tapettuja pandoja.
Tarkoituksena oli herättää ihmiset ajattelemaan, miksi kalakantojen tuhoutumiseen suhtaudutaan välinpitämättömästi, kun samalla ollaan valmiita tekemään lähes mitä tahansa pandojen pelastamiseksi.
Kalojen inhimillistämisen suurin onnistuminen järjestyi kuitenkin
samasta paikasta kuin niin usein aikaisemminkin, Disneyltä. Animaatiostudio Pixarin ja Disneyn yhteistyönä syntynyt Oscar-palkittu elokuva Nemoa etsimässä nousi 2000-luvun suosituimpien lasten elokuvien
joukkoon. Suloisella Nemolla on meressä koti, hän käy kalojen koulua,
pesee hampaitaan ja haaveilee seikkailuista. Poikaansa rakastava isä on
valmis tekemään mitä tahansa pelastaakseen lapsensa ihmisten ja muiden petojen kynsistä. Tuomivaara pitää Disneyn vaikutusta merkittävänä: ”Ehkä Nemo tekee kaloille sen, minkä Babe-possu teki sioille. Yhtäkkiä elokuvan ilmestyttyä tuhansista teurastusta odottavista sioista tuli
yksilöitä.”
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Kalojen kipu
”Kysymys ei kuulu: ajattelevatko ne? Tai: puhuvatko ne? Vaan: kärsivätkö ne?” kirjoitti
moraalifilosofi Jeremy Bentham. Utilitaristisen koulukunnan perustajana Bentham linkitti koko kysymyksen eläinten oikeuksista
niiden kykyyn tuntea kipua. Jos eläin tuntee kipua, on sen intressien mukaista välttää kipua.
Pohjois-Amerikasta Suomeen rantautunut vapaa-ajan kalastajien suosima ”Catchand-release”, eli pyydystä ja päästä ‑kalastus
on käynnistänyt keskustelun kalojen kivusta myös kalojen suojelijoiden keskuudessa. Pyydystä ja päästä ‑kalastuksen tarkoituksena ei ole kalan pyydystäminen ruuaksi, vaan kalastettu kala päästetään pyydystämisen jälkeen takaisin veteen. Eläinsuojelijoiden mukaan kyseessä on julma harrastus,
kalojen kidutus, joka johtaa usein vapautetun kalan kuolemaan. Monet kalastajat taas
näkevät pyydystä ja päästä ‑kalastuksen tärkeänä keinona uhanalaisten kalojen suojelussa. Kun arvokalat päästetään takaisin veteen, ei kalastusharrastus tarkoita kalojen
tappamista.
Kalojen kykyä tuntea kipua on pitkään
pidetty olemattomana hermostorakenteen erilaisuuden takia. Kaloja käytetäänkin usein tunteettomuuden vertauskuvana. Frigidiä naista sanotaan kylmäksi kuin
kala ja seksuaalisesti innotonta ihmistä verrataan lahnaan. Mutta tosiasiassa kalat eivät
ole niin tunteettomia kuin olemme luulleet.
Kaloilta on löydetty kipureseptorit ja niiden

lähettämän signaalin kuljettamiseen tarvittavat hermosäikeet.
Kalojen aivot reagoivat kipuärsykkeisiin, joita on kokeissa annettu niiden ihoon
esimerkiksi neulankärjillä tai lievillä sähköiskuilla. Mitä voimakkaampi ärsyke, sitä
voimakkaampi reaktio. Kun ihmiset kokevat
kipua, he tihentävät hengitystään ja menettävät ruokahalunsa. Samoin kävi taimenille,
kun kipureseptoreihin ruiskutettiin etikkaa
ja mehiläismyrkkyä. Kalat hieroivat kuonoaan akvaarion lasiin tai hiekkapohjaan sekä
kieltäytyivät syömästä. Taimenten saadessa
morfiinia, niiden olo helpottui. Kokeet puhuvat siis vahvasti sen puolesta, että kalat
tuntevat kipua.
Eläinsuojelulainsäädännön tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Suomessa lakia tulee soveltaa
kaikkiin eläimiin, myös kaloihin, ja eläinsuojeluasetuksessa kielletäänkin elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen. Näin
laki tunnustaa, että kalat kärsivät. Niiden
tappamiseen ei kuitenkaan anneta ohjeita,
toisin kuin muiden eläinten kohdalla. Tajuissaan olevan nisäkkään, linnun ja matelijan tappaminen hukuttamalla tai tukehduttamalla on kielletty. Kalastetut
kalat tapetaan
kuitenkin lähes
poikkeuksetta
Lokan tekoaltaalta
tukehduttamalpyydettiin
140 000 kg
la. Samoin metroskakalaa, joka
sästyslain mukaan ansalla saa
haudattiin maahan.

Kesällä 2011
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Otaturi ut audignim
con repudiam fugiant
imagnimagnim experum
nem volorepudit int

pyytää eläimiä kahdella tavalla. Ansan pitää
joko tappaa eläin välittömästi tai vangita se
vahingoittumattomana. Tämä sääntö pätee
kuitenkin vain metsästettäviin eläimiin, ei
kaloihin.
Eläintuotantoa laajasti kirjassaan Eläinten syömisestä tutkinut Jonathan Safran
Foer toteaa: ”Vaikka voidaan aivan realistisesti olettaa, että ainakin osa lehmistä ja sioista teurastetaan nopeasti ja huolellisesti,
kalojen kuolema ei ole koskaan hyvä. Ei yh-

denkään. Sinun ei tarvitse koskaan arvailla,
onko kala lautasellasi kärsinyt. On se.”

Kenen kala?
Kalastuspolitiikassa kalat eivät ole tuntevia
eläinyksilöitä. Ne ovat ”elollisia vesiluonnonvaroja”, joita halutaan ”hyödyntää kestävästi osana kestävää kehitystä”. Kalakantojen säilymiseen on etsitty ratkaisuja luonnonvarataloustieteestä.
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Perinteisen käsityksen mukaan hintamekanismin pitäisi suojata kaloja sukupuutolta. Kalastuksesta saadut voitot houkuttelevat alalle uusia yrittäjiä ja kalastajat investoivat tehokkaampaan kalastusteknologiaan. Tämä jatkuu niin kauan kuin se on
kannattavaa. Lopulta saaliit kääntyvät laskuun. Kalastaminen kallistuu, kalan hinta
nousee ja kysyntä vähenee.
Hintamekanismi ei kuitenkaan toimi
näin suoraviivaisesti. Nikon-kameroista,
ydinvoimaloista ja autoista tuttu japanilainen suuryritys Mitsubishi aikoo tehdä suurvoitot nimenomaan kalan hinnan nousulla. Mitsubishin arvioidaan hallitsevan 40–60
prosenttia maailman sinievätonnikalamarkkinoista. Yritys on ryhtynyt pakastamaan
tuhansia tonneja sinievätonnikalaa odottamaan tulevia vuosia. Kalojen huvetessa hinta nousee juuri kuten hintamekanismi ennustaa. Se ei kuitenkaan ole vähentänyt kysyntää, pikemminkin päinvastoin: sinievä
tonnikalasta on tullut luksushyödyke.
Tammikuussa 2012 Tokiossa maksettiin yhdestä ainoasta sinievätonnikalasta yli
puoli miljoonaa euroa. Korkea hinta ei hillitse rikkaiden kuluttajien sinieväsushin himoa, vaan kannustaa kalastamaan viimeisenkin sinievätonnikalan merestä. Kehittynyt kalastusteknologia takaa, etteivät kustannukset muodostu ylitsepääsemättömäksi
ongelmaksi. Mitsubishin pakastimissa muhii kultakaivos odottamassa sitä päivää, jolloin kala viimein kuolee sukupuuttoon.

Kalojen tragedia
”Maailman valtameret joutuvat jatkuvasti
kärsimään ehtymättömästä uskosta yhteislaidunten aatteeseen. Iänkaiken on kaikunut
vaatimus ”merten vapaudesta”, ja rannikkovaltiot ovat kutakuinkin automaattisesti vastanneet myöntävästi: tunnustamalla uskoa
”valtamerten varojen ehtymättömyyteen”
kala- ja valaslajit saatetaan yksi toisensa perään sukupuuton partaalle”, kirjoitti yhdysvaltalainen ekologi Garrett Hardin Science
‑lehdessä vuonna 1968.*
Hardin uskoi, että ihmisten itsekkyyden
takia rajoittamaton vapaus hyödyntää niukkaa luonnonvaraa johtaa väistämättä sen tuhoutumiseen. Tähän ajatukseen perustuu
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Hardin teoria yhteislaidunten tragediasta,
joka kuvaa vapaasti hyödynnettävien luonnonvarojen liikakäyttöä. Kalat ovat malliesimerkki tällaisesta yhteiskäyttöresurssista.
Valtameret ovat avoimia kaikille eikä
kukaan omista villiä kalaa. Vasta kalastetulla kalalla on omistaja. Jos suomalainen kalastaja jättää merilohen kalastamatta, voi
puolalainen kalastaja viedä sen. Suomalaisella kalastajalla ei ole siis mitään takeita siitä, että hänen säästämänsä lohi saa rauhassa
nousta kutemaan Tornionjokeen. Pyydetystä kalasta palkkio tulee heti, mutta ylikalastuksen kustannukset jaetaan kaikkien kesken. Jokaisella kalastajalla on taloudellinen
kannustin kalastaa viimeinenkin lohi Itämerestä, vaikka he samalla tuhoaisivat oman
elinkeinonsa.
Hardin päätyi siihen, että yhteisresurssien tragediaan on vain kaksi ratkaisua, kaikkien vapaasti yhteiskäytössä olevien kalakantojen täydellinen yksityistämisen, tai
niiden rautainen keskusjohtoinen hallinta.
Ympäristöliike on perinteisesti halunnut pitää luonnon ihmiskunnan yhteisenä omaisuutena. Kuitenkin yksityisesti omistetuissa järvissä, lammissa ja kalankasvattamoissa kukoistavat muualla uhanalaisiksi kalastetut lajit. Tästä syystä monet taloustieteilijät katsovat yhteisomistuksen kulkevan käsi
kädessä liikakäytön, saastuttamisen ja sukupuuttojen kanssa, kun taas yksityinen omistus johtaa kestäviin tuottoihin ja suojeluun.

Ajatus toimii tiettyyn rajaan asti selkeästi rajattavien vesistöjen kohdalla, mutta on
vaikea toteuttaa suuremmilla vesialueilla,
koska kalat vaeltavat alueelta toiselle. Kasvatuskalojen selviämisen vertaamista Tyynenmeren kalakantoihin ei ole mielekästä. Meressä elävien kalojen kohdalla yksityisten omistusoikeuksien käyttöönotto on
osoittautunut monia muita yhteisresursseja vaikeammaksi. Myös Hardin katsoi, että
merien yksityistäminen olisi vaikeaa, sillä se
edellyttäisi merten aitaamista tai rajaamista.
Usko yksityisomistuksen tuomasta suojasta elää kuitenkin vahvana kalastuspolitiikassa. Merissä elävät kalat on pyritty saamaan yksityisen omistuksen piiriin, jotta
kalastajille syntyisi kannustin kalojen suojeluun. Kalastuspolitiikassa ajatusta on toteutettu markkinapohjaisessa siirrettävien
kalastuskiintiöiden mallissa, jossa kalastuskiintiöitä voi ostaa ja myydä samaan tapaan
kuin päästöoikeuksia päästökaupassa. Uudessa-Seelannissa järjestelmä on ollut käytössä jo 1980-luvulta saakka ja sitä sovelletaan myös useissa EU-maissa.
Luonnonvarojen tuhoutumista voi katsoa myös vastakkaisesta näkökulmasta. Vapailla markkinoilla yksilöiden ja yritysten
lyhyen tähtäimen oman edun tavoittelu tapahtuu yhteisöstä, luonnosta tai tulevaisuudesta välittämättä. Mitsubishille sinievä
tonnikalan sukupuutto on hyvä bisnes – ainakin hetken. Kalan kuoltua sukupuuttoon

* Suomennos: Niko Noponen.
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tehdään jotain muuta. Ongelma on markkinataloudelle tyypillinen: se
mikä on yksittäisille toimijoille järkevää toimintaa, saattaa vaarantaa
koko järjestelmän. Siksi tarvitaan säätelyä.
Markkinapohjaisessa mallissa siirrettävien kalastuskiintiöiden kokemukset ovat olleen pääsääntöisesti hyviä. Menestyksen syynä saattaa
markkinoiden sijaan olla kuitenkin tiukasti luonnontieteellisten arvioiden mukaan mitoitetut kalastuskiintiöt. Toisaalta ongelmaksi on muodostunut kalastusoikeuksien keskittyminen suurille yrityksille pienten
toimijoiden kustannuksella.
Kestävä kalastus vaatii, että on pystyttävä yhteisesti päättämään,
kuinka paljon saa kalastaa sekä kuka, miten ja milloin saa kalastaa. Näiden sääntöjen rikkomisesta on oltava seurauksia. Suomessa kiellettyjä
kalastusmenetelmiä käyttävä, tai määräysten vastaisesti kalastava, syyllistyy kalastusrikokseen, josta rangaistuksena on sakko tai vankeus. Yksityistäminen ei vapauta sääntelyn ongelmasta. Vapaasti meressä elävien
kalojen muuttaminen jonkun yksityisomaisuudeksi vaatii paljon erilaista sääntelyä. Markkinapohjaisen, siirrettävien kalastuskiintiöiden mallin
käyttöönotto voi tapahtua vain yksityiskohtaisen suunnittelun jälkeen.
Hardin julkaisi artikkelinsa yhteismaiden tragediasta keskellä kyl-
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mää sotaa. Maailma oli jakautunut kapitalistiseen länteen ja sosialistiseen itään. Tässä
valossa on ymmärrettävää, että Hardin turvautui yksinkertaisiin ratkaisuihin. Sittemmin todellisuus on osoittautunut monimutkaisemmaksi.

koa, jossa edes faktoista ei olla samaa mieltä.
”Eipä niitä filosofian maistereita paljoa
täällä merellä näy”, totesi eräs haastattelemamme ammattikalastaja, kun hänen mielipidettään kysyttiin Itämeren lohen uhanalaisuusluokittelusta. Kalakantojen tilasta
on erimielisyyttä, samoin kalojen vähentymisen syistä. Ammattikalastajat syyttävät usein hylkeitä ja merimetsoja, tutkijat
kiistävät väitteet. Edes kaikki maa- ja metsätalousministeriön kalastuksesta vastaavat
virkamiehet eivät luota oman ministeriönsä tutkimuslaitoksen tuloksiin kalakantojen
tilasta. Pelkästään yhteisen faktapohjan rakentaminen edesauttaisi kalastuspolitiikasta sopimista.
Se, jaetaanko kalastuskiintiöt markkinapohjaisesti, ei takaa kalakantojen säilymistä. Tärkeämpi kysymys on kalastuksen määrä ja kalastajien usko toiminnan oikeudenmukaisuuteen. Ihmiset eivät toimi yhteisten
sääntöjen mukaan pelkästään rangaistuksen
pelosta, vaan pitkälti myös luottamuksesta.
Ja mitä enemmän luottamusta on, sitä paremmin ihmiset toimivat keskenään. Mikäli
kalastuskiintiöiden tai ‑rajoitusten taustalla
uskotaan olevan valtapeliä ja epäselviä motiiveja, eivät kalastajat koe rajoitusten noudattamista merkityksellisinä. Jos kalastajat
pitävät kalastusoikeuksien jakamista epäoikeudenmukaisena, ei heillä ole mitään syytä toimia yhteisen edun mukaisesti. Ja jos
maan kalastusoikeuksia myydään muille
valtioille tai yrityksille, horjuu kalastajayhteisöjen usko koko hallintoon.

Yhteiset pelisäännöt
Ensimmäisenä naisena taloustieteen Nobelpalkinnon saanut yhdysvaltalainen taloustieteilijä Elinor Ostrom tutki elämäntyönään
yhteisöjä, jotka ovat hoitaneet kestävästi yhteisiä luonnonvaroja vuosisatojen ajan. Hänen tutkimansa kalastajayhteisöt jakoivat
yhteisen tietoisuuden luonnonvaran säilymisen arvosta. Sen pohjalta yhteisöt olivat
kehittäneet yhteisiä sääntöjä ja käytäntöjä,
joiden avulla vältyttiin liikakalastukselta.
Ostromin mukaan tietyt periaatteet auttavat yhteisöjä luomaan pohjan kalakantojen kestävälle käytölle. Resurssi on rajattava
selkeästi ja yhteisön jäsenillä on oltava mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Mikäli ehdot eivät täyty, on tuloksena liikakalastus. Ostrom tutki pääasiassa pieniä yhteisöjä, mutta hänen määrittelemänsä periaatteet
tuntuvat pätevän myös yleisemmin. Kalastuspolitiikan onnistuminen edellyttää kalakantojen tilan valvomista ja sääntöjen rikkomisesta rankaisemista kohtuullisella tavalla. Ostrom korosti kalastajien ottamista mukaan kalastuspolitiikan pelisäännöistä sopimiseen. Tämä auttaisi avaamaan vallitsevaa
suomalaisenkin kalastuspolitiikan takaluk-
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Suomen uhanalaiset kalat
Luonnosta hävinneet

Erittäin uhanalaisia

Monni ja sinisampi

Ankerias, vaellusiika ja järvitaimen

Vaarantuneet

Äärimmäisen uhanalaisia

Merilohi, kari- ja planktonsiika sekä rantanuoliainen

Järvilohi, meritaimen, saimaannieriä ja meriharjus

Taimen
Rantanuoliainen

Lohi

Ankerias

Siika
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luku

4

Ahneus
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Saariston äänestäjät

”

Minähän en kalastusasioista tiedä oikeastaan mitään”, toteaa kokoomuslainen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aloittaessaan puheensa eduskunnan kalapäivillä. On lokakuu vuonna
2011 ja ministeri on puhumassa Suomen kalastuspolitiikan uudistamisesta kansanedustajille, kalastusmatkailuyrittäjille ja vapaa-ajankalastajille. Samaan aikaan on käynnissä suuri julkinen konflikti uhanalaisen Itämeren villilohen ylisuurista pyyntikiintiöistä, joita Suomi ajaa
EU:ssa Koskisen johdolla. Koskinen naurahtaa ja kiteyttää kiistan sisällön tyhjentävästi: ”Sen verran minä tiedän, että näistä asioista on riidelty
viimeiset 20 vuotta ja varmasti siitä tullaan riitelemään seuraavatkin 20
vuotta.”

Kalastus ei ole Suomessa maa- ja metsätalousministerin tärkeysjärjestyksessä korkealla. Tilanne oli sama Koskisen edeltäjien, keskustalaisten Sirkka-Liisa Anttilan ja Juha Korkeaojan, aikana. Ministerin vastuualueella painottuvat ministeriön nimen mukaisesti taloudellisesti merkittävämmät sektorit: maa- ja metsätalous. Poikkeuksen joukosta teki
Kalevi Hemilä, joka toimi ministerinä Lipposen molemmissa hallituksissa 1995–2002.
Suomessa kaloihin liittyvät kysymykset eivät ole herättäneet suuria tunteita myöskään suurten puolueiden johdossa. Kalastus on vain
* Vaellussiika on erittäin uhanalainen. Plankton- ja karisiika luokitellaan vaarantuneiksi.
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Suomen ammattikalastajakunta heikkenee hupene
vien kalakantojen myötä.

yhden pienpuolueen politiikan keskiössä.
Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) kannatus on vahvaa saaristossa eikä tätä unohdeta. RKP:lle tärkeintä on ammattikalastajien etu. ”Avomerikalastus ja ammattikalastus on se perusjuttu”, Stefan Wallin painotti vieraillessaan MTV3:n Huomenta Suomessa vuoden 2011 alussa. Tällöin Wallin
oli vielä RKP:n puheenjohtaja. Ohjelmassa
Wallin kertoi tv-kokki Mikko Rosendahlille läheisestä suhteestaan ammattikalastajien etujärjestöihin samaan aikaan kun valmistaa bravuuriaan, Turun saaristosta pyydettyä siikaa.* ”Ammattikalastus jaksaa pa-

remmin mitä uskoisikaan, sen eteen on tehty paljon töitä”, Wallin totesi.
RKP:n hallituksessa olosta huolimatta
vuonna 2011 paine heikkenevien kalakantojen suojelemiseen kasvoi niin suureksi, että
historiallisen vaikeissa hallitusneuvotteluissa kalojen suojelu nousi vahvasti esiin. Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiin: ”Suomi
toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta
kestävän saaliin määrää.” Tämä oli ennenkuulumatonta. Lohen kalastusmäärät päätetään EU:n maatalous- ja kalastusneuvos-
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ton kokouksessa, jossa Suomea edustaa minonsuojelujärjestö WWF nimesi Suomen
nisteri Koskinen. Aikaisemmin neuvosto on
hallituksen Itämeren lohen pahimmaksi vivuodesta toiseen paisuttanut kiintiöt kestäholliseksi, Suomen Vapaa-ajankalastajien
vää tasoa suuremmiksi.
Keskusjärjestö syytti hallitusta uhanalaisKansainvälinen merentutkimusneuten lohikantojen tuhoamisesta ja Suomen
voston (ICES) suosituksiin nojaten Eurooluonnonsuojeluliitto vaati hallitusta tukepan komissio esitti lohen kalastuskiintiön
maan ICES:n suosituksia. Helsingin yliopispienentämistä vuodelle 2012. Kokoukseston kalataloustieteen professori Hannu Lehsa Koskinen ajoi vastakkaista kantaa. Lotonen vaati Itämeren lohen meri- ja rannikpulta lohikiintiö asetettiin yli kaksi kertaa
kokalastuksen keskeyttämistä.
suuremmaksi kuin mitä komissio ehdotti.
Koskisen linjaa voi hyvin pitää hallitusohUhanalaiset kohtaavat
jelman vastaisena, mutta silti se sai hallituk”Tänään ei ole kuin uhanalaisia kaloja”, nausen lähes yksimielisen tuen. Selitys voi löyrahtaa rysäänsä tyhjentävä kalastaja Kai Iltyä osin hallituksen kalastuskiintiöpäätöstä
ves. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalvalmistelevan kalatalousjaoston kokoonpata ja Suomenlahden laiskat
no. Jaostossa ei valmisteluaallot keinuttavat venettä
vaiheessa ollut jäsenenä aiverkkaisesti. Vieressä kalanuttakaan yliopistotutkijaa
tiira nappaa vedestä hopeitai luontojärjestöjen edussen salakan. Olemme Uutajaa. Sen sijaan jaostossa
denmaan Elinkeino-, liiistuivat Kalatukkuliike Ka73 kalalajista
kenne- ja ympäristökeslamestan myyntipäällikkö
uhanalaisiksi
kuksen (ELY-keskus) kaLeena Jääskeläinen ja Elinluokitellaan 12 ja
lastustarkastajien matkastarviketeollisuusliiton toisilmälläpidettäviksi
sa ja tarkastusvuorossa on
mialapäällikkö Anna Vaikuusi.
ammattikalastaja Ilveksen
nikainen. Tutkijanäkökalanpyydys. Rysästä löykulmaa jaostossa edusti
tyy merilohta, meritaimenmaanviljelijöiden, metsänta ja vaellussiikaa, eli kaloja, jotka kaikki löyomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestyvät WWF:n kalaoppaan punaiselta listalta.
tön MTK:n tutkimuspäällikkö Johan Åberg.
Opas on osa WWF:n kampanjaa, jolla pyVaikka monet pitivät päätettyjä kalasritään vähentämään kestämätöntä kalastustuskiintiöitä Itämeren villilohen kuolemanta. Kuluttajalle suunnatussa oppaassa punaituomiona, olivat kiintiöt kuitenkin huomatsen listan kaloja kehotetaan välttämään latavasti alhaisemmat kuin mitä Suomen haljin uhanalaisuuden vuoksi. ”Mulla on vielitus oli tavoitellut. Päätöksen jälkeen luon-
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lä yksi rysä tyhjentämättä. Jospa sieltä löytyisi se ankerias, niin saadaan
tänään kaikki WWF:n punaisen listan kalat!” Ilves huikkaa jatkaessaan
matkaansa.
”Siinä kohtasi kaksi uhanalaista”, huokaa Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Markku Marttinen. Ilveksen pyytämä luonnonkudusta peräisin oleva meritaimen on äärimmäisen uhanalainen. Myös
Ilves on tietyllä tapaa lajinsa viimeinen, hän on Helsingin ainoa ammattikalastaja. On kesä 2012 ja kalastajien mukaan lohta nousee enemmän kuin vuosiin. WWF:n kampanjan seurauksena Suomen suurimmat
kaupparyhmittymät, Kesko ja osa S-ryhmän kaupoista, ovat kieltäytyneet ostamasta Itämeren villilohta. Kalastajat pyytävät laillisesti EU:n
kiintiöiden heille sallimaa kalaa, mutta eivät saa sitä myydyksi.
Ammattikalastajien silmissä WWF:n kalaoppaan suositukset johtavat viljellyn norjalaisen lohen kysynnän kasvuun. Norjalainen kasvatettu lohi on keltaisella, eli harkittavien kalojen listalla. Suomen Ammattikalastajaliiton puheenjohtaja Olavi Sahlsténin mukaan suositukset eivät
johdu kalojen uhanalaisuudesta, vaan WWF:n norjalaiselta kalanviljely-yritykseltä Marine Harvestilta saamasta taloudellisesta tuesta. Kalaopas herättää vahvojakin tuntemuksia kalastajien keskuudessa. ”Kaikki,
kenellä on se WWF:n paperi taskussa, pitäisi viedä navetan taakse lahdattavaksi ja antaa niskalaukaus”, toteaa Porvoon saaristossa tapaamamme kalastaja.
Suomen vaelluskalapolitiikassa eri puolien näkökulmat ovat kaukana toisistaan. Luontojärjestöt, kalastusmatkailuyrittäjät ja vapaa-ajankalastajat painottavat jokikalastuksen merkitystä ja luonnossa lisääntyvi-
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en vaelluskalojen merkitystä. Voimayhtiöt ja
ammattikalastajat taas perustavat kalastuspolitiikan merikalastuksen suosimiseen ja
kalastusta tukevien istutuksien jatkamiseen.
Uhanalaisten arvokalojemme taloudellinen arvo ammattikalastajille on hyvin
pieni, silti lohi on kalastuspolitiikan keskiössä. Lohen osuus ammattikalastajien saaliista oli vuonna 2010 alle 0,2 prosenttia ja
kaupallisesta arvosta lohi kattoi vähän päälle kolme prosenttia. Taloudellisessa mielessä lohen arvo on vapaa-ajan jokikalastuksessa huomattavasti merikalastusta suurempi.
Vapaa-ajan jokikalastuksessa kauppatavarana ovat luontoelämykset ja mahdollisuus
kalastaa, merikalastuksessa lohen kilohinta.
Jo 1970-luvulla Skotlannissa todettiin, että
ammattimainen merikalastus tuottaa 90
prosenttia koko lohisaaliista, mutta vain 10
prosenttia lohisaaliin kokonaisarvosta. Joessa tapahtuvassa virkistyskalastuksessa luvut
olivat päinvastaiset: 10 prosenttia jokikalastussaaliista vastasi 90 prosenttia lohenkalastuksen arvosta.
Jokikalastuksen hyötyihin kuuluu myös
se, että silloin voidaan kalastaa niiden jokien lohia, joissa kalakanta on vahva. Merikalastuksessa on mahdotonta erotella heikkoja kantoja vahvoista. Verkkojen osuminen
väärään paikkaan voi pahimmassa tapauksessa tuhota heikossa kunnossa olevan joen
lohikannan kokonaan. Tästä syystä Atlantilla lohi kalastetaan pääasiassa joesta, ei avomereltä. Suomessa tutkimustuloksista jokikalastuksen ja merikalastuksen vertailusta ei

mielellään puhuta. Vertailulaskelmia on kuitenkin tehty jo vuosia ja tutkimukset näyttäisivät kertovan saman kuin muuallakin:
lohi kannattaisi kalastaa joesta.

Merten lainsuojattomat
Rauhoitetun eläimen tappaminen on rikos.
Käärmeen tai perhosen tappamisesta voi
seurata tuhansien eurojen sakot. Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen voi kuitenkin Suomessa myydä torilla tai kauppahallissa 25 euron kilohintaan. Toisin kuin kasveja tai muita eläimiä, laki ei suojaa uhanalaisia kaloja, joilla on taloudellista arvoa. Ja
lähes kaikki uhanalaiset kalamme ovat taloudellisesti hyödynnettäviä. Vain yksi kala on
päässyt rauhoitettujen eläinten listalle: rantanuoliainen. Se on Suomen ainoa uhanalaiseksi määritelty kala, jolla ei ole taloudellista arvoa.
Ympäristöministeriö julkaisi vuonna
2010 arvion Suomessa esiintyvien lajien
uhanalaisuudesta. Punaiseksi kirjaksi kutsutussa julkaisussa käydään läpi uhanalaiset kasvit ja eläimet, myös kalat. Kun ministeriön määräämät metsästyskiintiöt herättivät kritiikkiä, ministeri Koskinen kummasteli Kainuun Sanomien haastattelussa, että:
”Täällä maa- ja metsätalousministeriössä on
ihmetelty, että mikä tämä Punainen kirja on
ja mihin ne väitteet perustuvat”. Punainen
kirja on luotettavin ja laaja-alaisin virallinen
selvitys Suomessa esiintyvien lajien uhanalaisuudesta. Sen pitäisi olla pohjana, kun
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eri lajien metsästys tai kalastusmääristä päätetään. Selvityksien tekemiseen ovat osallistuneet useat eri tahot, myös maa- ja metsätalousministeriön oma tutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
Lohien pääsyä Itämerestä kutujokiin
suojataan rajoittamalla kalastusta Pohjanlahdella nousuaikana. Rajoitusajan kesto ja
rajoituksen kattaman merialueen suuruus
on kuitenkin vaihdellut. Lipposen hallituksissa maa- ja metsätalousministerinä toimineen Kalevi Hemilän aloitteesta vuonna
1996 laajennettiin sekä rajoitusten voimassaoloaikaa että ‑aluetta. Tutkijoiden mukaan
Hemilän rajoitusten vaikutukset näkyivät
kalakannoissa heti. Niin sanotun Hemilän
asetuksen rajoituksiin palaamista ovat vaatineet niin vapaa-ajankalastajat, tutkijat kuin
luontojärjestötkin.
Vaelluskaloista iso osa joutuu kalastetuksi jo ennen kuin ne pääsevät lisääntymään ainuttakaan kertaa elämänsä aikana.
Kalojen selviämistä lisääntymisikään on yritetty lisätä määrittämällä alamitat, jota pienempänä kalaa ei saa kalastaa. Alamitat perustuvat kuitenkin enemmän tähtien asentoon kuin siihen, minkä kokoisina kalat tulevat sukukypsiksi. Esimerkiksi äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen saa pyytää
kun kala on kasvanut 50 senttiä pitkäksi,
vaikka tässä vaiheessa taimen ei ole todennäköisesti ehtinyt lisääntyä kertaakaan. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvioi, että alamittaa pitäisi nostaa kolmannes.
Kalastusta säädellään kalastuslailla, jota
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Ammattikalastajan rysästä
äärimmäisen uhanalainen
villi meritaimen päätyy
markkinoille.

on muutettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 35 kertaa. Parhaillaan kalastuslakia uudistetaan jälleen. Uudistusta valmistelemaan nimetty työryhmä työskenteli yli kolme vuotta, sai työlleen jatkoaikaa, kokoontui 21 kertaa ja järjesti useita seminaareja ja kuulemistilaisuuksia.
Esitystä kalastuslaiksi ei kuitenkaan saatu aikaan.
Työryhmässä istunut kiintiöluonnonsuojelija, Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja Ilpo Kuronen, ei peittele pettymystään lainvalmisteluun: ”Koko touhu oli ihan käsittämätöntä eikä meille tuotu käsiteltäväksi edes pykäläesityksiä. Eihän lakia voida tehdä ilman lakipykäliä!”
Eriävässä mielipiteessään Kuronen syytti valmistelua huonoksi ja paheksuttavaksi hallintokäytännöksi, joka halvensi laajapohjaisen ja demokraattisen valmistelun periaatteita. Valmistelu oli vajaata eikä se täyttänyt hallitusohjelman tai perustuslain edellytyksiä. Koska työryhmä epäonnistui, lain valmistelu on nyt maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten käsissä.
Kataisen hallitus on linjannut ohjelmassaan, että kalastuslakia uudistettaessa toteutetaan tarvittavat toimenpiteet vaelluskalakantojen suo-
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jelemiseksi. Uhanalaisten kalojen tilannetta käsiteltiin työryhmässä sen yli kolmivuotisen työskentelyn aikana kerran, silloinkin
ohimennen. Kun vihreiden kansanedustaja
Anni Sinnemäki kysyi eduskunnan kyselytunnilla ministeri Koskiselta, miten uudessa
laissa aiotaan parantaa uhanalaisten kalalajien turvaa, Koskinen totesi kysymyksen olevan ”vaikea”, vaelluskalojen käsittelyn ”hankalaa” ja lain uudistamisen ”haasteellista”.

Virkamies
Lähes kaikki haastattelemamme virkamiehet, tutkijat ja luonnonsuojelijat ovat nimenneet maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalouden yksikön johtajan Markku
Aron Suomen kalastuspolitiikan vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi. Tapaamme Aron
hänen työhuoneessaan maa- ja metsätalousministeriössä, Helsingin tuomiokirkon vieressä. Suuren huoneen kauniista ikkunoista
tulvii valoa. Aro kertoo, että huone kuului
aikaisemmin ministerille, nyt se on Aron.
Harmaantuva mies tuntee kalastuspolitiikan läpikotaisesti. Hän on työskennellyt ministeriössä 40 vuotta ja johtanut yksikköään 1980-luvulta lähtien. Eläkeikä tuli
ja meni. Toimittuaan kalatalouden keskusliiton puheenjohtajana ja työskenneltyään
seitsemän vuotta Brysselissä ulkoministeriön erityisasiantuntija ovat hänen verkostonsa poikkeuksellisen laajat. Kun Aro haluaa tavata ministerin tai EU-virkamiehiä,
aika järjestyy heti.
Harva haluaa enää haastaa Aroa. Ne,

jotka sen tekevät, jäävät helposti kakkoseksi. Aron puheesta paistaa läpi aito huoli suomalaisten ammattikalastajien tulevaisuudesta. Kalastajien määrä vähenee jatkuvasti. Kalan hinta nousee, mutta kalastajien tulot eivät. Kalojen uhanalaisuusluokituksiin
Aro ei usko eikä myöskään oman ministe
riön alaisuudessa toimivan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimustuloksiin. Uhanalaisuuskriteerit ovat hänen mielestään vääriä, samoin tapa, jolla meressä
olevien kalojen määrää tutkitaan. ”Kun ei
tunneta asioita, tehdään kaikkia ihmeellisyyksiä”, Aro toteaa.
Euroopan unionin kalastuspolitiikkakaan ei saa Arolta kehuja. Hän uskoo, että
EU:n kalastuspolitiikasta vastaavaa komissaari Maria Damanaki ehdotti Itämeren
maille vuonna 2011 aikaista pienempiä kalastuskiintiöitä, koska maat eivät tukeneet
hänen esityksiään vuotta aikaisemmin. Aro
pitää asiaa ”Damanakin kostona”. Hän ei arvosta komissaaria kovinkaan korkealle: ”Se
on hullu.”
Luonnonsuojelijoiden mielestä Aro pyörittää Suomen kalastuspolitiikkaa mielensä
mukaan ajatellen ainoastaan ammattikalastajien etua. Monien mieltä on jäänyt kaihertamaan erityisesti Kymijoen Korkeakosken
kalatiehanke, jonka rakentamiseen tarvittavista rahoista merkittävä osa oli suunniteltu
tulevan vuoden 2011 lopulla Euroopan kalatalousrahastosta. Kalatien rakentaminen parantaisi Kymijoen lohen kutumahdollisuuksia ja vahvistaisi luonnonkantaa. Luonnonsuojelijoiden mukaan Aro torppasi esityk-
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sen viime hetkellä ja ohjasi 800 000 euroa
muualle. Korkeakosken kalatie on yksi hallituksen hyväksymän kalatiestrategian kärkihankkeista, mutta elinkeinokalatalouden
puolella tärkeysjärjestys on toinen.
Kalatiestrategian tavoitteena on uhanalaisten vaelluskalojen luonnonkantojen
saaminen elinvoimaisiksi. Kalaistutuksista
halutaan siirtyä kalojen luontaisen lisääntymisen tukemiseen. Kalatiestrategiaa on
valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön
alemmassa kerroksessa, vapaa-ajan kalatalouden yksikössä. Siellä strategiasta ollaan
ylpeitä ja sen uskotaan muuttavan Suomessa harjoitettavaa politiikkaa.
Yksikköä johtaa kalastusneuvos Eija Kir-

javainen. ”Lohen kannalta on erittäin tärkeää perustaa kalatie Korkeakoskelle”, hän toteaa. Kertoessaan luonnonkantojen elvyttämisestä, hän esittelee laatikoistaan löytyviä
graafeja, tutkimustuloksia ja politiikkaohjelmia. Lohi on mahdollista saada takaisin useaan Suomen jokeen. Kirjavainen tietää, miten tärkeä asia on jokien varsien asukkaille:
”Olen usein miettinyt, että antavatko nämä
ihmiset jokien tuhoamista koskaan anteeksi.”
Vapaa-ajan kalatalouden yksikössä työskentelee ainoastaan viisi täysipäiväistä työntekijää. Viimeiset kaksi vuotta suurimman
osan työajasta on vienyt saimaannorpansuojelu. ”Rehellisesti voin sanoa, ettei meillä
ole jäänyt Itämeren vaelluskala-asioille tar-
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peeksi aikaa. Meillä on kalastuspolitiikassa
niin paljon erilaisia mielipiteitä, että niiden
yhteensovittaminen on välillä miltei mahdotonta ja vie kohtuuttomasti aikaa. Varsinaiseen toiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi uuden kalastuslain valmisteluun
on jäänyt viime vuosina liian vähän aikaa”,
Kirjavainen toteaa. Vapaa-ajan kalastuksen
suosion valtaisasta kasvusta huolimatta vapaa-ajan kalastuksen yksikkö on pysynyt
huomattavasti elinkeinokalatalouden yksikköä pienempänä. Kirjavainen ei kuitenkaan halua olla tekemässä vastakkainasettelua yksiköiden välille. ”Yhdessä tätä työtä
tehdään”, hän toteaa.

Ylikalastuksen politiikka
”Jos katsoisimme meren pinnan alle ja näkisimme, mitä olemme saaneet aikaan, kylmät väreet kulkisivat pitkin selkäpiitämme”,
totesi komissaari Maria Damanaki Euroopan parlamentissa toukokuussa 2011 kuvatessaan unionin nykyisen kalastuspolitiikan
seurauksia. Tämä kreikkalainen kommunisti on ottanut harteilleen saman tehtävän
kuin lähes jokainen kalastusasioista vastannut komissaari häntä ennenkin: Damanaki
aikoo uudistaa Euroopan Unionin yhteisen
kalastuspolitiikan (YKP). Tätä tehdessään
hän on jo saanut monien vihat niskaansa.
Euroopan yhteisön kalastuspolitiikka kyhättiin kokoon hätäisesti 1970-luvulla, jolloin se oli jäsenmaille tärkeän maatalouspolitiikan merkityksetön osa. Kun suuria kalastuslaivastoja omaavat Tanska, Irlan-

ti ja Britannia liittyivät yhteisöön, kalastus
eriytyi omaksi politiikan osakseen. Uusien
jäsenmaiden myötä kalastuksen painoarvo
kasvoi ja tarvittiin selkeät pelisäännöt. Tämän jälkeen kalastuspolitiikkaa on uudistettu aina kymmenen vuoden välein.
Tasapainottelu jäsenmaiden intressien
ja kalojen riittävyyden välillä on jatkunut
nyt 40 vuotta. Aina kun vastakkain ovat olleet kalastajien työpaikat ja yksittäisen kalakannan selviäminen, on elinkeino mennyt
edelle. Kalastuspolitiikkaa tutkinut Mike
Holden onkin todennut YKP:n olleen poliittinen menestys, mutta ympäristön näkökulmasta katastrofaalinen epäonnistuminen: jäsenvaltioiden välit on pidetty hyvinä
uhraamalla kalat.
Kaksi YKP:n pääkeinoa kalakantojen
säilyttämiseen ovat olleet kalastuskiintiöiden ja kalastusvälineiden säätely. Samalla
ne ovat ikuiset riidanaiheet. Vuoden 1992
uudistuksessa yritettiin pienentää kestämättömän suuriksi paisuneiden kalastuslaivastojen kokoa. Uudistus epäonnistui, kun jäsenvaltioille oli tärkeämpää torjua kalastusteollisuuden tappioita, turvata kalan saanti markkinoille ja suojella
työpaikkoja. Kamaailman
lakannat jatkoivat
kalakannoista
heikkenemistään.
Kriittisen tipyydetään jo
lanteen edessä
kestävyyden rajoilla tai
vuoden 2002 uune kärsivät
distuksessa luoliikakalastuksesta.

87 %
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tiin 32 miljoonan euron ”romutusrahasto”,
jolla alettiin rajoittaa kalastusalusten pyyntiponnistusta, eli kokoa sekä aikaa, jonka
alusten sallitaan käyttää merellä. Alusten romuttamiseen myönnetty jatkuva tuki ei kuitenkaan ole vähentänyt kapasiteettia, vaan
toimijat ovat lähinnä hyödyntäneet romutuspalkkiota tulevissa investointipäätöksissään.
Unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa
on viime vuosikymmenien aikana syytetty
monesta, mutta yhdestä asiasta ollaan samaa mieltä: kalastuspolitiikka on katastrofaalinen floppi. YKP:n historia on sarja toinen toistaan surkeampia epäonnistumisia,
ja unionin aluevesien kalakannat ovat maailman ylikalastetuimmat.

liin arvoon. Ylivoimaisesti tuetuin Euroopan maa on Espanja, joka Kreikan ja Italian kanssa työllistää 60 prosenttia Euroopan
kalastajista.
Yksi tärkeimmistä tukimuodoista on
polttoaineiden verohelpotus. Sen ansioista alukset voivat kalastaa yhä kauempana ja
pidemmän aikaa. Tukien johdosta Euroopan kalastuskalusto on kaksi tai jopa kolme
kertaa suurempi kuin mitä luonnonresurssit sallivat. Vaikka pohjatroolaus kattaa avomerellä tapahtuvasta kalastuksesta alle prosentin, tämä tuhoisa kalastusmenetelmä saa
suurimman siivun EU:n avustuksista ja tukiaisista.
Sivusaaliin maihin tuominen on kiellettyä, joten se on heitettävä laidan yli. Joka
vuosi Euroopassa dumpataan noin 1,7 miljoonaa tonnia myyntiin kelpaamatonta, tai
kiintiöihin kuulumatonta kuollutta kalaa
takaisin mereen. Ylitehokkaiksi paisuneet
alukset ja pyyntivälineet kiskovat väärien lajien lisäksi myös kiellettyjä alamittaisia kaloja. Poisheittoa tapahtuu myös silloin, kun
kiintiö tulee täyteen tai kun varastoon mahtuu enää vain arvokkaimpia lajeja. Pohjaan
painuessa tonnien mätänevä massa tuhoaa
merenpohjaa entisestään.
Kun omat vedet on loppuun kalastettu,
on EU tarjonnut taloudellista apua alusten
siirtymiseen Unionin ulkopuolelle kolmansiin maihin. Kiinan ja Japanin ohella EU:n
jäsenvaltiot myöntävät eniten kalastustukia maailmassa. Kalamarkkinoiden johtoasemasta kilpailevat maat ovat lähettäneet

Tuetut troolarit
”EU:n kalastussektori on hengissä vain avokätisten avustusjärjestelyjen ansiosta”, toteaa meriensuojelujärjestö Oceanan Itämeriprojektin johtaja Anne Schroeer. Unionin
kalastuslaivastot ovat paisuneet liian suuriksi. Liikakalastuksen taustalla on elinkeinoa vahvistava massiivinen tukijärjestelmä. Oceanan mukaan EU käyttää tappiollisen kalastussektorinsa tukemiseen vuosittain 3,3 miljardia euroa verorahoja – ylläpitääkseen omia kalamarkkinoitaan sekä säilyttääkseen kalastuksen ja kalanjalostuksen
työpaikat.
Suomi sai vuonna 2009 kalastustukia yli
60 miljoonaa euroa, määrä oli kolminkertainen verrattuna kotimaassa pyydetyn saa-
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laivastojaan entistä kauemmas kehitysmaiden merialueille. Alukset suuntaavat sinne,
missä valvontaan ei ole varaa, ja missä kalakannat vielä ovat hyödynnettävissä: Atlantin
valtamerelle, Tyynelle valtamerelle ja Intian
valtamerelle.

Laittoman
kalan salapoliisi
Kaksi kolmasosaa EU:n alueella kulutetusta
kalasta tuodaan unionin ulkopuolelta. Kalan
todellista alkuperää on hyvin vaikea selvittää. WWF:n mukaan puolet EU:n tuontikalasta on laittomasti pyydettyä. Tammikuussa
2010 EU:n alueella astui voimaan uusi asetus laittoman kalastuksen estämiseksi. Suomessa EU:n ulkopuolista tuontikalaa valvoo
yksi mies, Uudenmaan ELY-keskuksen kiireinen kalastusmestari Jukka Linder.
Käytännössä Linder on toimistossaan
puuhaava, papereihin paneutuva salapoliisi.
Kalaerän maahantuojan tulee lähettää kolme päivää ennen maahantuloa kopiot asiakirjoista ELY-keskukseen tarkastettavaksi.
”Kalan alkuperämaa ‑merkinnän lisäksi jokaisessa maahantuotavassa kalatuote-erässä
tulee olla saalistustodistus, joka takaa laillisuuden ja paikallisesti sovittujen kalastuskiintiöiden noudattamisen. Jos papereista
puuttuu jotain, otamme yhteyttä maahantuojaan, viejään tai kolmannen maan viranomaisiin.”
Paperien mukaan laittomaan kalaan ei
vielä ole törmätty. Se ei kuitenkaan tarkoita,

ettei sitä olisi. Linder arvioi, että paperit on
helppo väärentää. ”Esimerkiksi kiinalaisten
tai korealaisten saalistodistusten laillisuutta epäillään usein. Mutta jos kaikki on papereiden mukaan kunnossa, emme voi tehdä mitään.” Isoissa kalastuslaitoksissa tapahtuu myös kalanpesua. On hyvin vaikea saada selville, onko tietty kalaerä juuri tietystä
aluksesta, vai onko siihen lisätty jotain muutakin kalaa, eli onko laiton kala pesty lailliseksi. Komission mukaan isoimmissa kalan
jalostusmaissa Thaimaassa ja Kiinassa kalanpesua tapahtuu paljon.
”Euroopan elintarvikelainsäädännön
mukaan kalan alkuperämaa on Thaimaa jos
se on purkitettu Thaimaassa, vaikka se olisi kalastettu Taiwanissa ja alus olisi espanjalainen ja miehistö vaikka minkä maalaista.
Onhan tämä aikamoinen sekasotku”, voimaton tutkija naurahtaa.

LAITON KALA
Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta tapahtuu eniten juuri siellä, missä rannikkovaltioilla
ei ole varaa valvontaan. Monilla aluksilla
ei ole minkäänlaista kalastussopimusta.
Kala voi olla pyydetty määrättyjen kiintiöiden ulkopuolella, kalasaaliista ei ole
tehty saalisilmoitusta tai pyyntimenetelmät eivät noudata sopimuksia. Myös
laillisen

kalastuslisenssin

ostaneet

alukset saattavat syyllistyä laittomaan
kalastukseen.
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anarian saarilla käy turistien lisäksi monen muunkinlainen
liikenne. Lomaparatiisissa toimii yksi maailman suurin laittoman kalakaupan satama, aivan Las Palmasin keskustan liepeillä. Betonisten muurien suojaamassa teollisessa satamassa
kukaan ei kysele tai valvo; kuka tahansa voi kulkea alueella missä haluaa.
Vastaan tulee useita afrikkalaisia siirtolaisia. Edessä kohoaa kalapakastamoita ja ‑halleja sekä toinen toistaan suurempia troolareita.
Kanarian saarista on Länsi-Afrikan kala-apajien ytimessä muodostunut keskeinen paikka kansainväliselle kalakaupalle. Kalastusaluksia
tankataan ja huolletaan Gran Canarian saaren satamassa. Täällä alukset
myös purkavat valtavat saaliinsa.

Las Palmasin sataman kalalaiturilla tervehtivät senegalilaiset, mauritanialaiset, marokkolaiset, perulaiset ja ghanalaiset kalamiehet. He työskentelevät useimmiten espanjalaisille kapteeneille. Viereisellä kalalaiturilla kohtaa japanilaisten, korealaisten, vietnamilaisten, kiinalaisten ja indonesialaisten etäisiä katseita. Las Palmasissa alukset ovat valtavia, useat hyvin ruosteisia. Sataman suurin alus on venäläinen, ja se on rekisteröity Komorien-saarivaltion lipun alle. Espanjalainen satamatyöntekijä
tuijottaa pää takakenossa jättiläistroolaria ja rikkoo lopulta hiljaisuuden
tokaisemalla: ”Tuo alus tappaa.”
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Korruptioepäilyksiä
”Media liioittelee”, kommentoivat Las Palmasin sataman kalatarkastusosaston päällikkö Luis Ortín Trujillano ja sataman lehdistövastaava Manuel Vidal syytöksiin laittoman kalan epäilyksistä Kanarialla. Aivan
ensimmäiseksi Ortín Trujillano on kertonut
vihaavansa Greenpeacea ja kuvaillut kuinka ärsyttävät toimittajat ovat aikaisemminkin tulleet alueelle nuuskimaan. Mies jatkaa
puolusteluja: ”Satamassa toimitaan EU:n lakien mukaan. Kun paperit ja luvat ovat kun-

nossa, ei ongelmaa ole. Lähtökohtaisesti Las
Palmasin satamassa ei ole laitonta kalaa.”
Länsi-Afrikka on Oceanan mukaan
maailman suurin laittoman kalan pyyntialue. Harmaa kalakauppa kattaa 40 prosenttia alueen kokonaissaalista. Saharan eteläpuoleinen Afrikka menettää arviolta miljardia dollaria vuosittain laittoman kalastuksen myötä. Samaan aikaan kun kalankulutus
muualla maailmassa nousee kohisten, vähenee kalan käyttö eläinproteiinilähteenä Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.

67

Laitonta kalakauppaa käydään erityisesti mukavuuslippulaivoilla, eli aluksilla, jotka rekisteröidään jonkin muun kuin omistajan kotimaan lipun alle – yleensä pienen
kehitysmaan lippurekisteriin. Mukavuuslippulaivat (Flags of Convenience) eivät noudata merenkulkijoiden työehtosopimuksia.
Toimenpiteellä vältellään verotusta ja kierretään työ- ja ympäristölakeja. Mukavuuslippulaivat pyytävät 30 prosenttia maailman
kokonaiskalasaaliista.
Länsi-Afrikan alueella toimii runsaasti yksityisiä eurooppalaisia, venäläisiä ja aasialaisia troolareita. Monet purjehtivat Panaman, Belizen, Komorien tai Länsi-Afrikan valtioiden lippujen alla, vaikka miehistö saattaa olla aasialaista tai eurooppalaista.
Tilanne Las Palmasissa haiskahtaa. Sataman
laivat ovat tismalleen samoja troolareita, jotka kyntävät Länsi-Afrikan vesiä. Lehdistöpäällikkö Vidal vastaa satamassa kelluvien lukuisten troolareiden mahdollisesta sekaantumisesta laittomaan kalakauppaan
naama peruslukemilla, kylmän viileästi: ”Ei
kiinnosta.”

si alukseen palkataan Mauritanian sataman
työnvälitystoimistosta kymmenisen henkeä
kalankäsittelyyn. EU velvoittaa, että eurooppalaisten alusten tulee palkata tietty määrä
kalastajia siitä maasta, jonka aluevesillä kalastetaan.
Kalastajien palkka riippuu kalasaaliista. Bitufon kapteeni Manuel ei suostu kommentoimaan asiaa tarkemmin. Espanjassa
sopimusta kutsutaan ”contrato basuraksi”,
roskasopimukseksi. Jos ongelmia ilmenee,
potkut voi antaa saman tien.
”Belizeläinen” alus kalastaa mustekalaa
Mauritaniassa yhtä soittoa neljän kuukauden ajan. Viikon välein kalasaaliit viedään
myytäväksi Mauritanian satamaan espanjalaiselle Freiremar-yhtiölle, joka toimittaa
pakastemustekalan Eurooppaan tai Aasiaan
käsiteltäväksi. Neljän kuukauden jälkeen
alus palaa huoltoon Las Palmasiin, kunnes
taas pian lähtee Länsi-Afrikan apajille.
Las Palmasin kalasatamassa notkuu siirtolaismiehiä työmääräyksiä odotellen. Yksi
heistä on mauritanialainen Ousmane Sissokho, joka asuu sataman perälle hylätyssä
merikelvottomassa laivassa. Ousmane saapui Las Palmasiin kahdeksan vuotta sitten.
Hän solmi espanjalaisille kalastusaluksille
kuuden kuukauden mittaisia työsopimuksia, mikä on minimiedellytys oleskeluluvan
saannille Espanjassa. Ousmane vuokrasi
muutaman vuoden kerrostalokaksiota Las
Palmasin keskustassa. Joka kuukausi hän
lähetti rahaa viiden lapsensa koulutukseen.
Sitten töiden saanti ja vuokranmaksu vaikeutuivat, ja Ousmane joutui muuttamaan

Töissä troolarilla
Las Palmasin satamassa Belizen lipun alla
toimiva Bitufo-alus odottelee juuri Mauritaniaan lähtöä. Alukseen kuuluu kolme espanjalaista työntekijää, jotka vastaavat tekniikasta ja ohjauksesta. Perulainen ja gambialainen kalastaja korjaavat kannella verkkoja. He vastaavat aluksella kaikesta kalankäsittelyyn liittyvistä velvollisuuksista. Lisäk-
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Lähes 1/4
EU:n kalasaalista
pyydetään kansainvälisillä merillä ja
ulkomaisten valtioiden
merialuilla, kuten
Länsi-Afrikassa.
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hylättyyn alukseen. Viimeinen työsopimus päättyi kolme vuotta sitten ja
pian umpeutui myös oleskelulupa. Parhaillaan Ousmane paiskii satunnaisia hanttihommia Las Palmasin satamassa. Hän on täysin riippuvainen satunnaisista työkeikoista.
Ousmanen mukaan afrikkalaiselle kalastajalle ei ole olemassa työsopimuksia, jotka kestäisivät päivänvaloa Euroopassa. Yhden eurooppalaisen palkalla maksaa neljästä viiteen mauritanialaista. Mauritaniassa kalastaja tienaa keskimäärin 100–200 euroa kuukaudessa, eurooppalaisilla aluksilla noin 500 euroa. ”On eri asia, mitä kapteenit sanovat
Euroopan puolella, ja miten todellisuudessa toimitaan. Kalastajia ryöstetään eikä aluksilla noudateta työlainsäädäntöä. Valittamisesta seuraa
potkut. Eurooppalaiset kapteenit ovat usein rasisteja”, Ousmane vuodattaa laivakeittiössään.
Ohut valonsäde valaisee Ousmanen kasvot, 45-vuotias mies harmaantuu. ”Se johtuu surusta. Pelkään elämäni puolesta. Lähdin Mauritaniasta, koska olen köyhä. Oma isäni ei päästänyt minua kouluun vaan
vei kalaan jo pienenä poikana. Olen kalastanut koko elämäni, mutta sillä
ei enää elä. Nyt teen mitä tahansa lasteni tulevaisuuden puolesta.”

OIKEUS LÄHIVESIIN
Kansainvälisillä vesillä on 1600-luvulta lähtien vallinnut merenkulun vapauden periaate. Sen mukaan meret eivät ole minkään valtion omaisuutta.
Kahden- ja monenväliset kalastussopimukset tulivat käytännöksi, kun useat kehitysmaat perustivat 1970-luvun puolivälissä aluevesivyöhykkeitä, jotka ulottuivat 200 meripeninkulman päähän rannikosta. Myöhemmin vuonna
1982 YK hyväksyi merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS), jolla tunnustetaan
rannikkovaltioiden oikeus valvoa lähivesiensä kalasaaliita.

Ryöstökalastus
Sekä eurooppalaiset että aasialaiset ovat kalastaneet Länsi-Afrikan rikkailla vesillä aina kolonialismin alkuajoista saakka. Kolonialismin päättymisestä huolimatta entiset siirtomaat toimivat edelleen raaka-aine-
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tuotannon ja halpatyövoiman lähteinä. Kalastussopimuksilla toinen valtio ostaa oikeuden kalastaa toisen valtion aluevesillä.
EU on solminut useita kahdenvälisiä sopimuksia kehitysmaiden kanssa. Sopimukset
ovat saaneet runsaasti kritiikkiä osakseen.
Köyhän maan korruptoitunut hallinto on
kuitenkin usein riippuvainen yksipuolisista kauppasopimuksista ja niiden tuomista
miljoonista, huolimatta kansalaisten ja ympäristön syvenevästä kriisistä. Suurin osa
EU:n vajaasta 20 kalastussopimuksesta on
viime vuosikymmenellä solmittu Länsi-Afrikkaan. Yli 400 eurooppalaista alusta pyytää alueella. Länsiafrikkalainen kala kattaa
noin viidenneksen EU:n kokonaispyynnistä.
Senegal oli ensimmäinen Saharan eteläpuoleisen Afrikan maa, joka solmi kalastussopimuksen Euroopan yhteisön kanssa vuonna 1979. Senegal myös sitoutui ensimmäisenä Saharan eteläpuoleisena maana
1980-luvulla Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n toteuttamaan velkaantuneiden kehitysmaiden ra-

kennesopeutusohjelmaan. Yli sata kehitysmaata sitoutettiin velkajärjestelyihin, jotka
useimmiten pureutuivat julkisen sektorin
menojen leikkaamiseen ja valtiontalouden
pakkoliberalisointiin. Kuluja siirrettiin velan korkojen lyhentämiseen, mikä oli edellytys uuden lainan saannille. Senegalin rakennesopeutusohjelma painotti 1990-luvulta alkaen kalatalouden kasvua: lähinnä Eurooppaan suuntautuneen kalaviennin tuloilla vähennettiin Senegalin velkaa ja sen korkoja.
Viimeisimmästä sopimuksesta EU maksoi Senegalille 16 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2006 sopimusta ei enää uusittu,
koska Senegalin kalakannat romahtivat. Samaan aikaan siirtolaisuus räjähti Kanarian
saarilla. Tyhjänpantiksi jääneistä kalastajapaateista muodostui ratkaisu työttömien ahdinkoon, kun yli 31 000 lähti kohti Euroopan unelmia. Suurin osa heistä oli Senegalista tai Mauritaniasta, EU:n suurimmista kalastuskumppanuusmaista.

PAINE KASVAA LÄNSI-AFRIKASSA
EU:n suurin, 70 miljoonan euron arvoinen kalastussopimus solmittiin heinäkuussa 2012 Mauritanian kanssa. Summa kattaa noin kuudesosan Mauritanian valtion vuosituloista. Sopimuksen puitteissa 122 eurooppalaista kalastusalusta, yhteensä kahdestatoista EU-maasta, saa
kalastaa Mauritanian aluevesillä. EU:n kalastusoikeudet Mauritaniaan uusittiin viime hetkellä
edellisen sopimuksen umpeutuessa. Uusi sopimus on kaksivuotinen ja hieman edellistä 86
miljoonan euron sopimusta pienempi. Kalakantojen heikentyessä kasvaa myös paine siirtää
kalastussopimusaluetta naapurimaahan Marokkoon, tai etelämmäs uusien valtioiden aluevesille.
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Naiset vastaavat yleensä
kalanmyynnin paikallismarkkinoista.

Hallitus myy maansa

Kaikesta senegalilaisten pyytämästä tonnikalasta 80 prosenttia kulkee Abd Alin tehtaan kautta, suurin osa Espanjaan ja Ranskaan. Tehtaan edessä seisoo rekkoja, jotka
hakevat kalaa ympäri Senegalia. Hassanilla
on miehiä jokaisella rannalla, ja he ostavat
kalan paikallisilta kalastajilta. Jos tehdas ei
saa kauppoja tehtyä, ongelmat leviävät: kalastajat jäävät ilman rahaa, veneet eivät kulje, rekkojen kuljettajat jäävät tyhjän päälle
eikä paikallisia markkinoita hoitavilla naisilla ole mitä myydä.
”Tulevaisuus näyttää huonolta”, Abd Ali
toteaa. ”Kalaa ei ole riittävästi ja hinnat ovat
korkealla. Senegalissa on jo suljettu useita
tehtaita. Todennäköisimmin joudun sulkemaan omani vuoden kuluessa, koska rahaa
ei tule”, hän jatkaa. Abd Alin mukaan on-

Dakarin teollisuusalueella toimii yksi Senegalin suurimmista kalatehtaista, Pirouge
Bleue. Tammikuussa 2012 toimistossa hyörii siniasuisia työmiehiä, kumisaappaat
narskuvat kiireisesti. Johtaja Hassan Abd
Ali istuu paperipinojensa takana puheluun
uppoutuneena.
Jossain päin Eurooppaa joku on kieltäytynyt maksamasta kalaerää. Kalatoimituksissa on ongelmia. Vielä viisi vuotta sitten
kontin täytti kalafileillä viikossa, nykyisin
menee kuukausi. Pirouge Bleue toimittaa
kalaa Euroopan, Aasian ja Afrikan markkinoille. EU on edelleen Senegalin kalakaupan suurin vientikohde. Se saa Aasian ohella
parhaat kalat. Muualle kelpaavat huonommatkin lajit.
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gelmat johtuvat siitä, että hallitus solmii liijää mitään, meri on ryöstetty”. Poliisi tartkaa kalastussopimuksia. Vuonna 2000 kalaa
tui kyynelkaasuun, ihmiset vastasivat kivilvielä oli, koska sitä ennen kalastuslupia ei
lä. Järjestäjien oli pakko keskeyttää mielenmyönnetty samaan tahtiin. Nyt ei ole minosoitus väkivallan välttämiseksi. Lisäksi kakäänlaista kontrollia. Sopimuksia syntyy,
lastajat viettivät kuolleen kalan päivää, jolkun maksaa tarpeeksi.
loin yksikään senegalilainen alus ei lähteKuusi vuotta sitten, kun EU:n sopimus
nyt merelle. Kansallisen pienkalastajien liiSenegalissa päättyi, solmi presidentti Abton pääsihteeri Sada Fall uhkasi hallitusta:
doulaye Waden hallitus salaisia sopimuksia
”Jos kalastuslupia ei lopeteta, etsimme trooUkrainan, Georgian ja Venäjän kanssa. Salarit itse käsiimme ja ajamme ne ulos keinollaisilla sopimuksilla on rahoitettu presidenla millä hyvänsä.”
tin lähipiirin elämää, armeijaa sekä Waden
kevään 2012 presidentinvaalikampanjaa.
Miehitetty Länsi-Sahara
Viime vuosina hallitus on solminut runsaasMarokon miehittämä Länsi-Sahara on Afti yksityisiä sopimuksia useiden kalastusyririkan viimeinen siirtomaa. Espanjan vetäytysten kanssa. EU:n sopimuksissa oli se hyvä
tyessä alueelta vuonna 1975, syttyi marokpuoli, että ne olivat suhteellisen läpinäkyviä:
kolaisten ja länsisaharalaisten välille sisältiedot eurooppalaisten verorahoilla makselissota, jonka seurauksena Marokko miehitti
tuista sopimuksista löytyvät Euroopan koLänsi-Saharan. YK pitää valtausta laittomamission nettisivuilta. Yksityisistä sopimukna. Kymmenet tuhannet pakenivat Algerisista on hyvin vaikea saada mitään tietoa.
aan pakolaisleireille. Vuoden 1991 tulitauosMaaliskuussa 2011 Senegalin kalastusta lähtien YK:n rauhanturvajoukot ovat rauministeri myönsi jälleen uusia kalastusluhoittaneet aluetta. 160 000
pia ulkomaisille troolareilpakolaista odottaa edelle. Kalastajien mitta täytleen kotiinpaluuta alkeeltyi. Kuukautta myöhemlisilla telttaleireillä.
min, huhtikuussa 2011 SeSadat tuhannet manegalin ammattikalastajien
rokkolaissiirtolaiset ovat
järjestö kutsui koolle suurtroolari pyytää
työllistyneet Länsi-Sahamielenosoituksen. Aamuran siirtokunnissa muun
varhaisella 10 000 kalaskuukaudessa saman
muassa mittavan kalastustajaa oli kokoontunut Dakuin 7000 rannikon
sektorin parissa. Samaan
karin teollisen kalasatapienkalastajaa
aikaan kun EU:n mittava
man porteilla. Monilla oli
vuodessa.
sopimus Senegalissa päätpäällään valkoinen t-paita,
tyi, solmittiin Marokkoon
jossa luki ”lapsillemme ei

Eurooppalainen
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36 miljoonan euron arvoinen nelivuotinen
Marokko kauppaa aktiivisesti miehittäsopimus vuosiksi 2007–2011. Valtaosa lämänsä alueen luonnonvaroja ympäri maahinnä Länsi-Saharan alueella pyytävistä
ilmaa. Suomen Ammattikalastajaliiton hal119 kalastajasta oli espanjalaisia. EU:n sopilituksen jäsen, Itämerellä troolaavan Olymmuksen päättymisen jälkeen alueella pyytää
poksen kapteeni, Tommi Lindroth kertoo,
edelleen useita yksityisiä troolareita, suuri
kuinka Marokosta on otettu yhteyttä jokaiosa on eurooppalaisia.
seen ammattikalastajajärjestöön EuroopasEuroopan unioni ja Marokko neuvottesa. Myös Suomeen kutsu tuli sähköpostitse.
levat parhaillaan uuden kalastussopimuksen
”Ei olisi tarvinnut olla kuin alus, niin he olisolmimisesta, sillä EU haluaa kalaa ja Masivat järjestäneet yhteistyöyritykset, lisensrokko puolestaan EU:n maksamia miljoosit ja kaikki muut paperihommat”, Lindroth
nia. Länsi-Saharan Dakhlan satamassa viekuvailee.
raili kesäkuussa 2012 Euroopan parlamenSuomen Ammattikalastajaliitto kieltäytin epävirallinen delegaatio, jota kuljetettiin
tyi välittäjänä toimimisesta ja kertoo, ettei
marokkolaisarmeijan autoilla, salaisen poalueella toimi yhtään suomalaista ammatliisin saattelemina. Ennen kuin parlamentikalastajaa. Ruotsissa ja Tanskassa syöttiin
tin edustajat saapuivat satartuttiin. Useat ruotsalaitamaan, olivat sataman viset kalastajat ovat myyneet
ranomaiset häätäneet suukalastusoikeutensa kotirimman osan ulkomaisismaansa aluevesillä, saaneet
ta troolareista merelle pois
EU:n tarjoamat miljoonien
alkuperän määrittää
näkyvistä.
romutusrahat ja rekisteröijalostusmaa,
Kansainvälinen yhteineet aluksensa Marokkoon,
ei
pyyntialue.
sö ei ole pystynyt, tai haLänsi-Saharan aluevesille.
lunnut ratkaista yli kolLänsi-Saharasta pyydettyä
mekymmentä vuotta jatkalaa päätyy Norjan kautta
kunutta miehitystä, koska
Pohjoismaihin muun mumonilla valtiolla ja ylikansallisella yhtiöllä
assa omega-3-tuotteina. Samalla YK toion sormensa syvällä Länsi-Saharan luonmittaa kymmenille tuhansille Algerian panonvaroissa. Myös Suomi kytkeytyy miehikolaisleirien länsisaharalaisille asukkaille
tetyn Länsi-Saharan luonnonresurssien riispurkkikalaa, joka tuodaan esimerkiksi Nortoon. K-kaupoissa myydyt Pirkka-sardiinit
jasta tai Thaimaasta. Kalan alkuperä saattaa
on kalastettu Länsi-Saharan aluevesillä. Viihyvinkin olla pyyntialueen mukaan Länsimeksi kesäkuussa 2012 Suomeen maahanAfrikka, ehkä jopa Länsi-Sahara.
tuotiin marokkolaista sardiinia.
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SOMALIAN KAKSI PIRATISMIA

Samoihin aikoihin, kun Senegalin kalavarat eh-

erityisesti espanjalaisia. Vuonna 2006 paikal-

tyivät ja siirtolaisuus Kanarian saarille räjähti,

listen pienkalastajien mitta lopulta täyttyi. Ryh-

Somalian rannikolla käynnistyi kansainvälisen

mä elinkeinonsa menettäneitä kalastajia perus-

median paljon puhuma merirosvous. Rosvo-

ti Kansallisen vapaaehtoisen rannikkovartion.

joukot saivat alkunsa vuonna 2006 rannikko-

Aseistetut vartijat alkoivat karkottaa ryöstö-

partioista, joita paikalliset kalastajat perustivat

kalastajia ja periä veroa alueella liikkuvilta. Toi-

estääkseen eurooppalaisten, venäläisten ja

minta huomattiin pian tuottoisaksi ja alueelle

aasialaisten laittoman kalastuksen rannikkove-

alkoi ilmestyä muitakin ”verottajia”. Kuuluisat

sillään.

Somalian merirosvot olivat syntyneet.

Sadat ulkomaiset troolialukset ovat hyö-

Merirosvojen jahtaamiseksi on järjestetty

dyntäneet kaksikymmentä vuotta jatkuneen

kansainvälisiä operaatioita, jollaiseen myös

sisällissodan kaaosta maan runsaiden kalava-

suomalainen miinalaiva Pohjanmaa osallistui.

rojen pyytämiseksi. Pohjoisen Somalian ran-

Oceanan mukaan EU:n lipuilla toimivat alukset

nikkovedet ovat erityisen hedelmällisiä tonni-

vaihtoivat rekisterinsä sitä mukaa mukavuus-

kala-alueita. Vuodesta 1991 lähtien alueella on

lippuihin, kun Somalian piratismi käynnistyi.

ryöstökalastanut vuosittain 700–1000 ulko-

Somalian kalastusministeri Abdirahman Ibbi

maalaista alusta.

arvioi keväällä 2009, että Somalian rannikko-

Suurin osa Somalian rannikkovesillä kalastaneista troolareista on ollut eurooppalaisia,

alueilla pyysi laittomasti noin 220 ulkomaista
troolaria, joista suurin osa oli eurooppalaisia.
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K

eväällä 2010 talouskriisi oli jo iskenyt Espanjaan. Tämä näkyi kaduilla, kun yhä useamman piti kiskoa elantonsa tyhjästä. Barcelonan uimarannat ja keskustakorttelien suojaisat
kujat olivat täyttyneet hätääntyneistä siirtolaisista. He olivat
ensimmäisiä, jotka menettivät työnsä maatalousalan kausipoimijoina ja
rakennustyömaiden keikkatyöläisinä.
Useat Barcelonassa asuvat länsiafrikkalaiset katumyyjät ovat alun
perin saapuneet Espanjaan entisellä kalastusveneellä Kanarian saarten
kautta. Monet heistä työskentelivät aiemmin kalastajina, aivan kuten senegalilainen Ali. Tarina on aina sama: miehet eivät voineet enää elättää
perheitään, koska eurooppalaiset troolarit olivat tyhjentäneet meren. Nyt
useimmat heistä parveilevat turistimekan ihmisvilinässä tulojen toivossa
ja jatkuvassa poliisin pelossa.

Ali on useimmiten melko hiljainen, koska kielitaidottomuus, vuosia kestänyt elämän päämäärättömyys sekä työttömyys painavat mieltä. Ali kuitenkin innostuu, kun hän pääsee puhumaan siitä, minkä on
isoisiltään perinyt ja lapsesta saakka oppinut. Sydän haluaisi olla merellä, mutta meri ei ole enää aikoihin kotimaassa elättänyt. Entinen kalastaja haluaa puhua kaikkien niiden puolesta, jotka eivät enää voi itse tarinaansa kertoa.
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Romahdus
Tammikuussa 2012 Senegalin pääkaupungin Dakarin eteläosassa ulkomaisten troolareiden valot loistavat yön pimeydessä kirkkaammin kuin täysikuu. Aamuvarhaisella,
auringon vielä hipoessa taivaanrantaa, ensimmäiset pienveneet suuntaavat kalastajarannalta kohti avomerta. Suurin osa kirkkaasti maalatuista puisista kalastajaveneistä jää kuitenkin lepäämään rannalle käyttämättöminä, koska kalastajilla ei ole varaa
käyttää niitä. Kalavaroistaan tunnetussa Senegalissa ei enää juuri ole kalaa eikä kalastajaperheillä tuloja. Päivittäin aivan rantaveden tuntumassa lipuu hiljaa huristen suuria

metallisia troolareita, jotka haravoivat merestä kaiken mukanaan. Työttömät kalastajat istuvat tyhjissä veneissään aikaa tappaen.
Ali kulkee hiekkarannalla Barcelonassa ja muistelee kuinka Senegalissa vielä
1990-luvulla riitti kalaa kaikille. Parhaimmillaan vain muutaman tunnin reissulla
viiden, korkeintaan kymmenen kilometrin
päässä rannikolta sai riittävän saaliin. Nyt
kalastajien täytyy suunnata vähintään neljänkymmenen kilometrin päähän. Senegalissa kalastus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista sekä tärkeä ravinnon lähde köyhälle kansalle. Kalastus työllistää Senegalissa
600 000, jopa miljoona ihmistä kaikki väli-
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portaat mukaan lukien.
Merellä keinuva vene on Alille kuin toinen koti. Kalastus on vuosisatojen ajan suvussa kulkenut ammattitaito, se periytyy
isältä pojalle. Ali aloitti kalastuksen kuten
useimmat kalastajaperheiden pojat: 12-vuotiaana varhaisteininä. Vielä 1990-luvulla yhdellä kalastusveneellä työskenteli muutama
kalastaja, nykyisin työttömyyden ja kalliin
polttoaineen vuoksi jopa 10–20. Ennen veneitä ei rannalla seisonut, ainoastaan rikkinäiset ja merikelvottomat jäivät maihin.
Enää kalastajilla ei ole varaa lähteä merelle.
Ali muistaa, kuinka 2000-luvun alussa
Dakarin eteläisellä kotirannalta näki keskimäärin viisi troolaria, öisin viitisentoista.
Yön suojassa troolarit hivuttautuivat lähelle
kiellettyjä rantavesialueita. Paikallisten käsin veistettyihin veneisiin verrattuna ulkomaiset alukset ovat valtavia ja niiden verkot
vievät kaiken mennessään. Troolarit pyytävät päivässä 200 000–250 000 kiloa kalaa,
mikä vastaa vähintään 9000 senegalilaisen
vuosittaista kulutusta.
Paikallisten syömät rannikkokalat kaikkosivat sitä mukaa, kun isot alukset tuhosivat niiden elinympäristön. Monta kertaa Ali
joutui palaamaan mereltä kotiin, kun vastassa oli sivusaaliiksi joutuneiden kuolleiden kalojen vanat. Raatoja kellui veden pinnalla tonneittain, osa painui pohjaan. Hajullaan ne karkottivat elävät yksilöt kauas pois.
Kalastajat joutuivat toteamaan, ettei saalista
tulisi moneen päivään.
Senegalilaisten kalastajien mukaan kalat alkoivat huveta vuosituhannen vaihtees-

sa nopeasti. Vuonna 2002 WWF varoitti,
että puolet Länsi-Afrikan kalakannasta oli
hävinnyt. Kolme vuotta myöhemmin Alin
perheen kalastuksesta saadut tulot romahtivat. Vilkkaat ja vuosisatoja vanhat länsiafrikkalaiset kalastajarannat alkoivat peittyä
tyhjistä veneistä. Kalastajaperheissä ei enää
syöty kuin kerran, korkeintaan kaksi päivässä. Kaikki riippui siitä, mitä meri antoi. Jos
kalaa ei tullut, ruuaksi sai kelvata sokerilla
maustettu riisi. Yhä harvemmilla kalastajaperheillä oli enää varaa lastensa koulutukseen, tai perheen lääkekuluihin. Köyhyydestä muodostui monille syöksykierre.

Ainoa vaihtoehto
Kalakantojen heikentyessä Senegalissa, lähtö Eurooppaan alkoi tuntua useiden nuorten
mielestä ainoalta oikealta ratkaisulta. ”Jokainen haluaa auttaa omaa perhettään ja rakentaa kodin itselleen”, Ali sanoo. Vuonna 2005
noin 5000 länsiafrikkalaista suuntasi Kanarian saarille puisilla paateilla. Seuraavana
vuonna määrä yli kuusinkertaistui, kun yli
31 000 pakeni työttömyyttä kohti unelmien Eurooppaa. Alin mukaan vuonna 2006
Senegalista lähti joka päivä venekyyti kohti
Eurooppaa, samoin myös pohjoisesta naapurimaasta Mauritaniasta.
Ali kertoo yrittäneensä Eurooppaan ensin Mauritaniasta käsin. Hän suuntasi naapurimaahansa kalastamaan ansaitakseen
matkarahat lähempänä määränpäätä. Venematkan järjestäjä osoittautui kuitenkin huijariksi, joka ryöväsi sekä rahat että haaveet.
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Ali ei lannistunut, vaan jatkoi töiden paiskimista. Etsintöjen jälkeen luotettava salakuljettaja löytyi Senegalista. Matka maksoi tuhat euroa. Ali sai
alennusta, koska pystyi auttamaan navigoinnissa. Matkustaminen Senegalista Espanjaan on kallista turistiviisumillakin – jos sellaisen saa. Lentolipun, viisumin ja vakuutusten lisäksi vaaditaan, että lähtijällä on rahaa maksaa oleskelunsa Espanjassa. Summa on tuhansia euroja. ”Pitäisi myydä talo ja oma äitinsä, jos mielisi lentää Eurooppaan viisumi taskussa”, Ali toteaa.
Eräänä yönä kesällä 2006 Ali ja 92 muuta miestä pakkautuivat suureen puiseen kalastajaveneeseen kotirannassaan Etelä-Dakarissa. Samana yönä lähtövalmisteluja teki myös kahdeksan muuta venettä, jokaiseen ahtautui 70–90 matkustajaa. Tähtitaivaan ja horisontissa näkyvien ulkomaisten troolarien valaisema hämärä ranta kuhisi ihmisiä: matkaan lähtijöitä, sukulaisia, ystäviä ja venematkan järjestäjiä. Puheensorinaa painosti 800 lähtijän jännittynyt tunnelma, pelko selviytymisestä,
toivo paremmasta.
Alin kanssa samassa kalastajaveneessä matkasi kymmenisen uimataitoista kalastajaa. Loput olivat autonkorjaajia, myyjiä, maalareita ja

81

Ulkomaiset troolarit tuhoavat
usein paikallisten verkkoja.

työttömiä. Moni ei tiennyt miten pysyä pinnalla. Ja suurin osa lähti matkaan ilman pelastusliivejä. Ensimmäinen päivä merellä oli
huonoa säätä, kovaa tuulta ja suuria aaltoja.
Ali muistaa viikon kestäneestä venematkasta alituisesti oksentelevat ihmiset. Kylminä
öinä vaani hypotermia. Ali ei itse pelännyt,
koska merellä kasvaneena hän oli tottunut
kaikenlaisiin olosuhteisiin. Hän rauhoitteli muita matkustajia ja kehotti heitä liikkumaan, sillä aaltoja mukailemalla paha olo
laantuisi.
Kolmantena päivänä aallot nousivat kolmemetrisiksi, tuuli riuhtoi ilmassa ja ihmiset alkoivat jälleen oksentaa. Veneen puut

natisivat liitoksissaan, ja matkustajat lappoivat vettä pois vuotavasta veneestä. Paniikissa olevat ihmiset kirkuivat epätoivoissaan.
Puu, jolla vuotokohtia tukittiin, loppui. Seitsemän päivän loppumattoman merimatkan
jälkeen värikkäästi maalattu vanha kalastajavene lopulta tyssähti Teneriffan rantahiekkaan. Matkustajat vietiin Hoya Frían
säilöönottokeskukseen. Teneriffan lisäksi
siirtolaisvankiloita oli siirtolaispiikin kiihkeimpään aikaan perustettu kaikille Kanarian saarille. Sellit olivat usein täpötäysiä ja
haju kuvottava. Suihkuja ja vessoja saattoi
olla vain muutama useaa sataa henkeä kohti. Öisin vangit joutuivat virtsaamaan pul-
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loihin. Ali ei tiennyt kuinka toimia. ”Kerkertaa koukkaamaan pitkälle länteen. Jouroin avoimesti kuka olen, mistä tulen ja milukuussa Ali ja 106 kanssamatkaajaa rantauhin olen menossa. Minut lennätettiin 40 päituivat merimatkan uuvuttamina Teneriffalvän vankeuden jälkeen takaisin Dakariin”,
le. Miehet soittivat kotiin varmistaakseen
hän kuvailee.
selviytymisensä. Kotikylän puskaradiosta
Pettynyt Ali päätti jääkerrottiin, kuinka merellä
dä Dakarin kotikyläänsä ja
oli yltynyt hirvittävä myrsunohtaa Euroopan. Lopky heti heidän lähtönsä jälpusyksystä 2006 hän kulkeen. Moni vene oli joutujeskeli kotoisella kalastajanut palaamaan ja useat olirannallaan, meressä kellui
vat kadonneet matkalla.
kasvaa muualla
käyttämättömiä kalastajaAlin merimatkoilla ei onmaailmassa,
veneitä. Kalaa ei edelleenneksi kukaan kuollut. Kamutta
Saharan
kään tullut. Oli pakko yritnarian viranomaisten areteläpuoleisessa
tää vielä kerran. Merialuvion mukaan vuonna 2006
Afrikassa
vähenee.
eilla kasvaneen siirtolaisnoin 6000 ihmistä hukkui
valvonnan takia Alia kulmatkalla Eurooppaan.
jettanut vene joutui tällä
Tällä kertaa Ali osasi
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salata henkilöllisyytensä. Lähes puolitoista kuukautta kestäneen vankeuden jälkeen
ryhmä siirtolaisia, joiden kansalaisuutta viranomaiset eivät pystyneet selvittämään,
lennätettiin poliisikoneella Manner-Espanjaan, Valencian kaupunkiin. Ja niin alkoi entisen kalastajan kiertolaiselämä Espanjassa.

välineiden lahjoituksia, koulutusta, valvonnan kehittämistä ja poliisikonferensseja. Afrikan maat eivät maksa ohjelmasta mitään”,
majuri Daniel selostaa.
Yläkerran valvomohuoneen seinälle on
heijastettu kaksi tietokoneen ruutua. Satelliittiohjelma tarkentaa Länsi-Afrikan alueelle, ruutuun hahmottuu valtavasti pieniä
puisia kalastusveneitä Senegalin rannikolla.
Juuri tuollaisilla kymmenet tuhannet lähtivät kohti Eurooppaa. Satelliittiyhteys helpottaa tiedon keräämistä siirtolaisten lähtöyrityksistä suoraan lähtömaista. Paikalliset poliisit vihjaavat Guardia Civilille mahdollisista
rajanylityksistä. Länsi-Afrikassa toimii noin
sata Guardia Civilin poliisia, merellä partioi
ympärivuotisesti neljä Guardia Civilin alusta, kaksi Senegalin ja kaksi Mauritanian rannikolla. Lisäksi Las Palmasin sotilaskentältä
nousee päivittäin valvontalentokone tarkkailemaan Länsi-Afrikan rannikkoa.
Venesiirtolaisten määrä väheni muutamassa vuodessa yli 90 prosenttia. Usein
kontrolliohjelmat kuitenkin vain ajavat ihmisiä pidemmille ja entistä vaikeammille
reiteille. Tärkeämpää olisi kysyä miksi siirtolaiset ylipäätänsä lähtevät. Majuri Daniel
on hämmästynyt. Hänen mukaansa Guardia Civil ei ole koskaan havainnut laitonta
kalastusta partioidessaan Länsi-Afrikan alueella. Guardia Civilin ja Länsi-Afrikan mittavasta kontrollijärjestelmästä vastaava johtohenkilö väittää, ettei ole kuullutkaan tällaisesta ilmiöstä.
On paradoksaalista, kuinka Las Palmasista käsin valvotaan koko Länsi-Afri-

Sea Horse
Las Palmasin vanhankaupungin San Telmon keskuspuiston suurin ja korein edustustalo ei ole pormestarin tai muun keskeisimmän poliittisen johdon käytössä, vaan
ovella seisoo sotilas ojennuksessa. Rakennuksen käytäville on ripustettu valokuvia
Punaisen Ristin työntekijöiden saattelemista ja vilttien peittämistä länsiafrikkalaista
siirtolaisista. Siellä pyöritetään EU:n vastausta siirtolaiskriisiin, Euroopan komission
rahoittamaa Sea Horse ‑ohjelmaa.
Espanjan, Portugalin ja Länsi-Afrikan
maiden välinen Sea Horse ‑ohjelma alkoi
vuonna 2006. Kahdenväliset sopimukset
neuvoteltiin samojen maiden kanssa, joissa EU:lla on ollut suurimmat kalastussopimukset. ”Tavoitteena on estää siirtolaisten
lähtö ja traaginen merimatka, ja tämä onnistuu vain yhteistyöllä lähtömaiden kanssa”, kertoo ohjelman johtava majuri Daniel
Las Palmasissa. ”Espanjan valtio ja puolisotilaallinen poliisi Guardia Civil hallinnoivat kahdenvälisiä valvontasopimuksia Länsi-Afrikan maiden kanssa. Ohjelma kattaa
poliisien väliset vierailut sopimusvaltioiden
kesken, tiedon ja teknologian vaihtamista,
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Kiinassa
kalaa kulutetaan
32 kiloa
henkeä kohden,
Suomessa 16,
Afrikassa 9 kiloa
vuodessa.
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kan aluetta suurennuslasin tarkkuudella – tavoitteena estää siirtolaisten
saapuminen Euroopan alueelle. Samaan aikaan naapurissa toimii yksi
maailman suurin laittoman kalakaupan keskus, Las Palmasin kalasatama. Laittoman kalastuksen rehottaessa ilman valvontaa, on Länsi-Afrikan alueella erinomaiset edellytykset myös muunlaiseen laittomaan bisnekseen. EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteenliittymän Europolin
mukaan Länsi-Afrikasta on muodostunut keskeisin kokaiinin salakuljetuksen reitti latinalaisesta Amerikasta kohti Eurooppaa. Guardia Civilin tarkkailemat Länsi-Afrikan merialueet risteilevät täynnä ulkomaisia
troolareita, joista useat ovat liikkeellä hämärin aikein. Mutta valvonta
kohdistetaan lähinnä köyhien ihmisten liikkeiden hallintaan.

Koti kadulla
Espanjassa Ali nukkui pitkän aikaa parkkihalleissa ja puiston penkeillä. Hän paiski siirtolaisille kuuluvia hanttihommia, poimi viinirypäleitä,
mandariineja ja appelsiineja yhdessä Itä-Euroopan romanien sekä bolivialaisten, ecuadorilaisten ja perulaisten siirtolaisten kanssa. Työt tehtiin ilman sopimuksia ja yleensä muutaman viikon mittaisissa jaksoissa.
Leridan kylässä lähellä Barcelonaa Ali asui monta kuukautta pomonsa luona. ”Teimme yhdessä töitä ja sain syödä pomoni perheen kanssa.
Minulla oli myös oma huone heidän talossaan – olin kuin perheenjäsen”,
Ali kertoo ja hymyilee muistolleen. Vuonna 2008 Espanjassa aloitettiin
paperittomien siirtolaisten valvontakampanja. Poliisit alkoivat jahdata
ulkomaalaisia ja kysellä papereita liikenneasemilla, puistoissa ja työpaikkaratsioissa. Poliisi teki tarkastuksen myös Leridan maatilalla. Ali vietti kaksi vuorokautta poliisiasemalla. ”Minusta otettiin kuvat ja sormenjäljet. En enää voinut palata saman työnantajan luokse”, hän vakavoituu.
Entisen kalastajan koti oli jälleen kadulla. Ali etsi puolitoista vuotta töitä. Hän nukkui usein pahvin päällä rappukäytävissä, pankkiautomaattien eteistiloissa tai asemilla. Herätys kävi monta kertaa yössä, kun
ohikulkijat, siivoojat, poliisi tai aamun ensimmäiset työmatkalaiset säpsäyttivät unisen miehen hereille. Joka aamu kuuden aikaan hän lähti etsimään töitä.
Peseytyäkseen Ali etsi kaupungista yleisiä juomapaikkoja, joiden hanat hän öisin jakoi muiden paperittomien siirtolaisten kanssa. Eräs ko-
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dittomien majatalo antoi kodittomille siirtolaisille ruokaa kolmena päivänä viikossa,
muuten Ali etsi ruokansa roskiksien jätteistä. ”En kehtaa kertoa totuutta perheelleni,
on parempi etteivät he sure kohtaloani”, hän
toteaa.
Lopulta Ali löysi ystävänsä avulla töitä
kalastajana Barcelonasta. Ali kalasti kahdeksan kuukautta aamuvarhaisesta iltakahdeksaan, ilman ainuttakaan vapaapäivää. Pitkän työrupeaman jälkeen hän tunsi itsensä todella väsyneeksi ja pyysi pomoltaan lepopäivää. Huutojen jälkeen seurasi potkut.
Muutaman palkattoman kuukauden jälkeen
Ali menetti vuokrahuoneensa ja joutui jäl-

leen kadulle.
Ali on 33-vuotias eikä hän ole nähnyt
kahta lastaan ja vaimoaan kuuteen vuoteen
– ei sen jälkeen, kun lähti Senegalista. Pienin tytär syntyi samana vuonna kun Ali lähti. Entinen kalastaja tappaa nyt satunnaisesti
torakoita 20 euron päiväpalkalla, josta hän
säästää rahaa vanhimman lapsensa koulunkäyntiin. Heti kun Ali saa paperit, hän haluaa palata perheensä luokse Senegaliin. Vaimo menetti asuntonsa, koska Alilla ei ollut
lähettää hänelle vuokrarahoja.
Entinen kalastaja nukkuu muutaman
tunnin yössä. Vain työtä tehdessään Alin
huoli väistyy ja hän tuntee lepäävänsä.
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eväällä 2012 tuhannet senegalilaiset vyöryivät Dakarin kaduille. Meneillään on presidentin vaalit, mutta ihmiset eivät
olleet liikkeellä kuunnellakseen vaalipuhteita. Vihaiset senegalilaiset polttivat autonrenkaita ja heittivät kiviä kohti mellakkapoliiseja. Virkavalta vastasi kyynelkaasulla, ampui vesitykeillä ja
kumiluodeilla. Vuotta aiemmin kalastajista lähtenyt kapina oli levinnyt
kaikkialle Senegalissa. Hallituksen vastainen oppositio julisti: ”Y’en A
Marre – olemme kyllästyneet!”
Maaliskuussa kaksitoista vuotta maata hallinnut korruptoitunut presidentti lopulta vaihtui. Uuden presidentin Macky Sallin johtama hallitus
perui heti toukokuun alussa kalastussopimukset 29 ulkomaiselta troolarilta. Muutamaa kuukautta myöhemmin Sallin hallinto päätti pysäyttää
kaiken teollisen kalastuksen merialueillaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi, jotta kalakannat ehtisivät toipua. Senegalin väestöllä ja kalastajaperheillä on jälleen toivoa.

Vastuullista toimintaa
Senegalissa taistelua kalojen puolesta on käyty yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kun ensimmäinen YK:n ympäristö- ja kehityskokous aikoinaan
järjestettiin Rio de Janeirossa 20 vuotta sitten, uskottiin suureen sopimukseen, joka muuttaisi maailman tuhoisan kehityksen suunnan. Kun
kesällä 2012 kaupungissa valmistauduttiin Rio+20-kokoukseen, ei kukaan enää odottanut samaa. Vastuu merien luonnonvarojen säilymisestä on siirtynyt kaikille: poliitikoille, kauppiaille, kuluttajille, kalastajille
ja aktivisteille. Kalojen suojelu ei ole enää yhden kortin varassa. Meillä
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on käytössämme koko pakka.
Vaikka Rio+20-kokouksen tulos jäi odotetusti laihaksi, edistetään eri puolilla maailmaa nyt mertensuojelua. Viikko ennen
Rion kokousta Australian hallitus perusti
oma-aloitteisesti maailman suurimman meriensuojelualueiden verkoston, joka on yhtä
suuri kuin Itämeri, Välimeri ja Mustameri
yhteensä. Suojelualueet kattavat kolmasosan
maanosan aluevesistä ja ne antavat turvaa
kaloille, merinisäkkäille ja koralliriutoille.
”Meriensuojelualueilla haluamme asettaa

mittapuun maailman luonnonsuojelulle ja
ruuan saannin turvaamiselle. Suunnitelmalla pyrimme turvaamaan tulevaisuuden kalakannat estämällä liikakalastuksen”, Australian ympäristöministeri Tony Burke kertoi
lehdistötilaisuudessa.
Vuonna 2011 Mikronesian saarivaltio
julisti lähes kymmenen kertaa Suomen kokoisen merialueen haiden suojelualueeksi.
Luonnonsuojelun lisäksi kupissa painaa sukellusturismi, joka on luonut uuden vahvasti kasvavan elinkeinon: yhden hain arvioi-
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daan tuovan miljoonan dollarin matkailutulot eristäytyneelle saarivaltiolle. Mikronesian haikannat ovat alkaneet toipua.
Vuosia kestänyt kampanjointi haiden
puolesta on tuottanut tulosta myös muualla. Kiina on päättänyt kieltää hainevän tarjoilemisen ravintoloissa ja virallisissa tilaisuuksissa. Kiinan päätöksellä tulee olemaan
merkittävä vaikutus maailman haikantojen
tilanteeseen, sillä 95 prosenttia maailman
pyydetyistä hainevistä päätyy Kiinan. Lisäksi myös maineikkaat aasialaiset hotelliketjut ovat luopuneet hainevän tarjoilemisesta. Useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa on
esitetty hainevän kieltämistä lailla. Syksyllä
2011 Kaliforniassa allekirjoitettiin laki, joka
teki hainevien hallussapidosta laitonta.
Yhdysvalloissa koko maan kalastuspolitiikka on pistetty uusiksi. Useat aikaisemmin ylikalastetut kalakannat on saatu toipumaan, sillä kalastusta vähennettiin ja kiintiöiden pohjaksi otettiin luonnontieteelliset
suositukset. Kalastajille uusi politiikka tarkoitti uhrauksia, mutta ylikalastuksen loppumisesta hyötyvät lopulta kaikki, myös kalastajat.

saada Euroopan kalakannat elpymään. Mutta nyt näyttää siltä, että Damanaki saattaa
onnistua tehtävässään.
Uuden politiikan lähtöajatuksena on kalastuskiintiöiden koon pienentäminen. EUmaat sitoutuivat jo kymmenen vuotta sitten Johannesburgin kestävän kehityksen
kokouksessa palauttamaan kalakannat kestävälle tasolle vuoteen 2015 mennessä. Kokonaisuudessaan tämän tavoitteen saavuttaminen ei ole enää mahdollista, mutta Damanaki haluaa sen toteutuvan mahdollisimman monen kalan kohdalla. Huonoimmassa kunnossa olevien kantojen kohdalla aikataulua on venytettävä vuoteen 2020.
Nyt tunnustetaan, ettei meressä olevien kalojen määrää pystytä täydellisellä varmuudella laskemaan. Sen lisäksi, että kiintiöissä tullaan noudattamaan tieteellisiä arvioita, jätetään kiintiöihin vähän ilmaa. Nykyinen käytäntö sopia kalastuskiintiöt vain
yhdeksi vuodeksi kerrallaan loppuu. Tulevaisuudessa heikkojen kalakantojen kalastusta unionin alueella suunnitellaan pidemmällä tähtäimellä. Näin halutaan välttää jäsenmaiden lyhyen tähtäimen edun tavoittelusta johtuva liikakalastus.
Lisäksi Damanaki on pitänyt sivusaaliin
poisheittämisen kieltämistä yhtenä uudistuksen tärkeimmistä muutoksista. Jo häntä edeltävä komissaari yritti puuttua ongelmaan, mutta tuloksetta. Kesäkuussa 2012
EU:n jäsenmaiden kalastusasioista vastaavat ministerit sopivat 18 tunnin yhtämittaisten neuvottelujen jälkeen sivusaaliin poisheiton lopettamisesta. Pohjoismaat, Suo-

Muutoksen aallot
”Ehdottamani uusi kalastuspolitiikka pyrkii säilyttämään kalakannat nykyisille ja tuleville sukupolville vastuullisesti tieteellisiin
arvioihin nojaten”, kuvasi Maria Damanaki
näkemystään kalastuspolitiikan uudistamisesta. Monet kalastuskomissaarit ennen Damanakia ovat epäonnistuneet yrityksissään
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UHANALAISET POIS KAUPAN TISKILTÄ
Kun luonnonsuojelija Sam LaBudde julkaisi

kuluttamiseen liikennevaloin: punaisen listan

1980-luvun lopulla Tyynellämerellä kuvaa-

kaloja tulee välttää, keltaisella merkittyjen

mansa videon delfiinien teurastuksesta tonni-

kohdalla kannattaa käyttää harkintaa ja vihreän

kalojen kalastamisen yhteydessä, alkoi ensim-

listan kaloja kannattaa suosia. Kampanjan seu-

mäinen kalaboikotti. Tonnikalaboikotti osoitti

rauksena Ruokakesko sitoutui WWF:n kalaop-

kuluttajien valintojen voiman. Kun epäluotta-

paan suosituksiin. Suomen suurin päivittäista-

mus kalastuspolitiikan kestävyyttä kohtaan on

varakauppa S-ryhmä ei ole kokonaisuudessaan

kasvanut, yksityiset toimijat ovat nousseet ka-

halunnut sitoutunut kampanjaan. S-ryhmän

lojen suojelun keskiöön. Ympäristöjärjestöjen

suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto on kuiten-

ja kuluttajien luoma paine on saanut kauppa-

kin lopettanut punaiselta listalta löytyvien Itä-

ketjun toisensa jälkeen tarkistamaan myymän-

meren lohen ja vaellussiian myymisen.

sä kalan taustoja.

Myös ravintolat ovat reagoineet asiakkaiden

Avuksi on luotu useita eri sertifikaatteja,

huoleen kalaruuan eettisyydestä. Molemmat

joilla pyritään takaamaan kalan ympäristöys-

Suomen suurimmista henkilöstöravintoloista,

tävällisyys. Yhteensä maailmalla on käytössä

Fazer Amica ja Sodexo, kertovat selvittävän-

lähes 20 erilaista kalasertifikaattia. Luotetuin

sä käyttämänsä kalan alkuperän. Fazer Amica

ja tunnetuin ympäristömerkki on Marine Ste-

käyttää ravintoloissaan ainoastaan kalaoppaan

wardship Council (MSC). Kaksi vuotta sitten

vihreän ja keltaisen listan kaloja. Sodexo taas

maailman suurin vähittäiskauppaketju Walmart

on sitoutunut tarjoamaan ainoastaan sertifioi-

ilmoitti myyvänsä tulevaisuudessa ainoastaan

tua kalaa vuoteen 2015 mennessä. Esimerkkiä

MSC-sertifioitua villikalaa. Myös hampurilais-

on näyttänyt myös helsinkiläisten koulujen ja

jätti McDonald’s on sitoutunut käyttämään ai-

kaupungin lounasravintoloiden ruokapalvelut

noastaan ympäristömerkittyä kalaa.

tuottava Palmia. Palmia on ottanut lounasva-

WWF käynnisti Suomessa vuonna 2011 kam-

likoimiinsa särkipihvin ja sen tavoitteena on

panjan, jonka tavoitteeksi asetettiin lopettaa

vähentää ulkomailta tuotavan kalan käyttöä.

kestämättömästi pyydetyn tai tuotetun kalan

Suomalaista kalaa halutaan nyt suosia. Ja tämä

myynti Suomesta vuoden 2015 loppuun men-

tietää hyvää suomalaisille kalastajille, sillä sär-

nessä. Osana kampanjaa julkaistiin Kuluttajan

kikaloja Suomen vesistöissä riittää.

kalaopas, joka ohjaa ympäristöystävälliseen
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94 mea lukuun ottamatta, ovat edelläkävijöitä.

Lohien puolella

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat sopineet keskenään kieltävänsä sivusaaliin poisheiton muita jäsenmaita aikaisemmin, jo vuoden 2013
alusta.
Kesäkuussa 2012 Euroopan komissio
julkisti ehdotuksensa syvänmeren kalastuksen rajoittamisesta. Toteutuessaan ehdotus
kieltää pohjatroolauksen ja verkkokalastuksen yli kilometrin syvyydessä Koillis-Atlantin vesissä seuraavan kahden vuoden ajaksi. Ranskan ja Espanjan kiihkeästä vastustuksesta huolimatta useat poliitikot ja luonnonsuojelijat ovat ottaneet esityksen ilolla
vastaan.
Joulukuussa 2011 Euroopan parlamentin enemmistö hylkäsi paljon kritisoidun
Marokon kalastussopimuksen Espanjan
vastustuksesta huolimatta. Sopimus ei ollut
parantanut marokkolaisten eikä länsisaharalaisten elinoloja, pikemminkin päinvastoin. Marokko määräsi saman tien kaikkien
unionimaiden alukset poistumaan aluevesiltään. Päätös oli merkittävä edistysaskel EU:n
kalastuspolitiikassa. Parlamentti osoitti, ettei kalastusteollisuuden edun takia olla enää
valmiita polkemaan ihmisoikeuksia. ”Tämä
päätös on suuri voitto Länsi-Saharan asukkaille. YK on selkeästi lausunut, että LänsiSaharan asukkaita on kuultava tämän kaltaisissa kysymyksissä ja parlamentti on nyt
ottanut askeleen oikeaan suuntaan”, kiteytti Sara Eyckmann Länsi-Saharan oikeuksia puolustavasta Western Sahara Resource
Watch -verkostosta.

”Lohikiintiöitä pitää rajoittaa, muuten Suomi ampuu itseään jalkaan”, totesi europarlamentaarikko Carl Haglund syksyllä 2011,
kun Suomen hallitus vaati Itämeren lohen
kalastuskiintiöiden kasvattamista. Toimiessaan parlamentin kalastusvaliokunnan varapuheenjohtajana Haglund oli joutunut kasvotusten Euroopan kalakantojen surkean
tilanteen kanssa eikä voinut hyväksyä Suomen politiikkaa. Puoli vuotta lausunnon antamisen jälkeen Haglund nousi RKP:n puheenjohtajaksi. Rannikkokalastajien etupuolueen puheenjohtajalta ei ole totuttu
kuulemaan vaatimuksia kalastuksen rajoittamisesta.
Hallituksen päätös vaatia kalastuksen lisäämistä tutkijoiden suosituksen vastaisesti käynnisti ennen näkemättömän julkisen
keskustelun Suomen vastuusta uhanalaisten
kalojen suojelussa. Myös monet kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministeri Koskisen puoluetoverit vaativat julkisuudessa rajoituksia lohenpyyntiin. Asiaan oli eduskunnassa herätty liian myöhään, mutta tulevaisuudessa jokasyksyistä kiintiöpäätöstä osataan nyt odottaa.
Myös hallituksen kalastuskiintiöpäätöstä valmistelevan kalatalousjaoston kokoonpanoa on muutettu kritiikin seurauksena.
Nyt jaostossa ovat jäseninä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten ja elintarviketeollisuuden edustajien lisäksi myös Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF. Vaikka
muutama ympäristöjärjestön edustaja ei voi
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muuttaa jaoston enemmistön päätöksiä, varmistaa heidän läsnäolonsa
suojeluvaatimuksien huomioimisen päätöksenteossa.
Päätös muuttaa Suomen kalapolitiikka on jo tehty. Hallituksen hyväksymän kalatiestrategian merkitystä ei voi vähätellä: luonnon kalakannat halutaan takaisin. Vaikka rahoitusta kalateiden rakentamiseen ei vielä ole, ei tuhlaileville istutuksille ole paikkaa kalakantojen palauttamisessa. Terveet kalat lisääntyvät luonnossa.

Kymijoessa elää toivo
Kymijoen suistossa vanha kalastaja seisoo laiturilla ja katselee merelle.
Nyt kun tehtaat puhdistavat jätevetensä vesi näyttää kirkkaammalta. Kesällä 2012 lohta on noussut enemmän kuin vuosiin ja toivo lohikantojen toipumisesta on herännyt. Eri virastoissa on laadittu lukuisia suunnitelmia erilaisista toimenpiteistä, joiden toteuduttua joessa voisi syntyä
jopa 300 000 lohen poikasta vuosittain. Lohesta toivotaan voimavaraa
koko seudulle ja joki halutaan avata kaikille: kaloille, kalastajille ja luontoharrastajille. Ennemmin tai myöhemmin jokea patoavien voimayhtiöiden on taivuttava.
Kalatiestrategiasta tai muista politiikkaohjelmista vaari ei paljoa perusta. ”Herrat tekee, mitä herrat tekee.” Eläkkeellä voi keskittyä tärkeämpiin asioihin. Hän laittaa pullataikinaa ongenkoukkuun ja ojentaa vavan
vierellään seisovalle pienelle pojalle. Jo neljäs sukupolvi opettelee kalastamaan samalta laiturilta. Ympärillä ui särkiä. Juuri nyt ne ovat maailman jännittävimpiä kaloja.
Koho painuu pinnan alle. Riemu on rajaton.
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Tieto on valtaa!

si tuottaa vesivoimaa, varmista, että heillä on
käytössä toimivat kalatiet.

Kerro kavereillesi merten ahdingosta ja uhanalaisista kaloista.

Kasvisruoka on hellä ilmastolle ja eläimille, valitse siis kasvisvaihtoehto!

Jaa aihetta käsitteleviä linkkejä ja uutisia sosiaalisessa mediassa.

Kysy aina kauppiaaltasi tai ravintoloitsijalta tietoa kalan alkuperästä, pyyntimenetelmistä ja

Jos kokkaat ystäviesi kanssa, valmistakaa lohen

uhanalaisuudesta. Vältä tuoretta tonnikalaa

sijaan silakkapihvejä.

sushiravintolassa.

Järjestä ystäville elokuvailta näyttämällä The

Suosi kotimaisia pieniä kaloja, kuten silakkaa ja

End of The Line, The Cove – meren salaisuus,

muikkua. Jätä isommat kalat ja katkaravut syö-

Sharkwater tai Oceans. Lisäksi esimerkiksi En-

mättä.

vironmental Justice Foundation -järjestön ja
Greenpeacen nettisivuilta löytyy runsaasti ai-

WWF:n Kuluttajan kalaopas: wwf.fi/kalaopas

heeseen liittyviä dokumentteja. Kirjastoista voi

Tuontikalan osalta suosi MSC-sertifioituja tuot-

lainata Jacques Cousteaun elokuvia: Hiljainen

teita: www.msc.org.

maailma, Elävä meri, Matka maailman ääriin.

Painosta poliitikkoja!

Perusta Kalavaleesta lukupiiri. Hyviä kirjoja ovat
myös Isabella Lövinin Silent Seas ja Charles Clo-

Kysy alueesi kansanedustajilta ja suomalaisilta

verin The End of the Line.

europarlamentaarikoilta, mitä he tekevät ylikalastuksen lopettamiseksi.

Kirjoita oman alueesi lehden mielipidepalstalle.

Maa- ja metsätalousministeri vastaa Suomen

Kuluttajana
voit vaikuttaa!

kalastuspolitiikasta.
EU-ministerivaliokunta ja eduskunnan suuri valiokunta päättävät Suomen linjasta EU:n kalas-

Merten ja ilmakehän tulevaisuus kulkevat käsi

tusasioissa.

kädessä. Vältä siis lentämistä, pyöräile ja käytä ekoenergiamerkittyä sähköä. Jos sähköyhtiö-
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Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kä-

OCEANA – maailman suurin merten suojeluun

sittelee kaikki kalastuskysymykset eduskun-

erikoistunut järjestö, joka toimii kestävän kalas-

nassa.

tuksen puolesta.

Yhteystiedot löydät valtioneuvoston, ministeri-

PETA (People for the Ethical Treatment of Ani-

ön ja eduskunnan verkkosivuilta. Kirjoita napa-

mals) – maailman suurin eläinsuojelujärjestö,

kasti ja asiallisesti – se tehoaa kansanedustajiin

joka kampanjoi myös kalojen puolesta.

parhaiten.

Tue järjestöjä!

SEA SHEPHERD – suoran toiminnan ympäristöjärjestö, joka on keskittynyt valaiden ja muiden
merieläinten pyytämisen estämiseen.

Ympäristö- ja eläinoikeusjärjestöt tekevät hie-

SIEMENPUU-SÄÄTIÖ – ympäristö- ja kehitysjär-

noa työtä kalojen ja merien suojelun eteen.

jestö, joka työskentelee demokratian ja ympä-

Ryhtymällä vapaaehtoiseksi, liittymällä jäse-

ristönsuojelun edistämiseksi kehitysmaissa.

neksi tai lahjoittamalla voit tukea järjestöjen
työtä:
ANIMALIA – Suomalainen eläinsuojelujärjestö,
joka on nostanut esille myös kalojen hyvinvointikysymykset.
ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION – ympäristöjärjestö, joka on tutkinut paljon ryöstökalastusta.
GREENPEACE – ympäristöjärjestö, joka kam-

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO – Suomen
suurin luontojärjestö, joka on keskittynyt erityisesti kotimaisiin vesistökysymyksiin.
VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYS – virtaavien vesien luonnontilaa vaaliva yhdistys, joka kunnostaa jokia ja puroja lohikaloja varten.
WWF – ympäristöjärjestö, joka tekee työtä
uhanalaisten merilajien pelastamiseksi ja yritysten vastuullisen toiminnan edistämiseksi.

panjoi ylikalastusta vastaan ja mertensuojelualueiden puolesta.
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Kiitokset
Lämpimät kiitokset erinomaisista kommenteista ja huomioista kirjoitusprosessin eri vaiheissa Sonja Hyppäselle, Anna-Reetta Korhoselle, Ilpo
Kuroselle, Tapio Laaksolle, Laura Lehtiselle, Jussi Rannalle, Anni Sinnemäelle, Elina Venesmäelle ja Tapani Veistolalle. Ilman teidän rohkaisuja
ja neuvoja kirjamme ei olisi valmistunut.
Pitkistä keskusteluista ja tärkeästä aiheeseen perehdyttämisestä haluamme kiittää Otto Bruunia, Markus Himasta, Hannu Lehtosta ja Salla
Tuomivaaraa. Erityisen kiitollisia olemme kaikille siirtolaisille ja kalastajille, jotka ovat jakaneet meille tarinansa.
Kiitokset korvaamattomasta lapsenhoitoavusta kuuluvat avuliaille
Ilkka Karille, Eeva Kemmolle sekä Jaakko, Teija ja Marjukka Laaksolle.
Tätä kirjaa tehtiin eri puolilla maailmaa. Se ei olisi onnistunut ilman monien tahojen apua. Kiitokset Dakarin kaupunki- ja kielioppaalle Sire Sowlle sekä Turun taiteilijaseuran TAF TAF ‑residenssille Senegalissa. Kotkan tutkimusmatkan onnistumisesta haluamme kiittää Mervi
Karia ja Las Palmasin seikkailuista Jussi Rantaa. Petit Mbaossa Senegalissa sohvansa tutkimusmatkailijalle tarjosivat Ossi Raippalinna ja Linda Sundberg, Barcelonassa Eeva Levon ja Senni Lähde. Iso kiitos heille
majoituksesta kuin myös Heli Pekkoselle Simonkadun kirjailijaresidenssistä ja Tiitus Rannalle Veikkolan kirjailijakartanosta. Kiitokset ansaitsevat myös Ravintola Rytmin työntekijät työtilasta ja hyvästä kahvista.
Kiitämme Otto A. Malmin säätiötä, Kukkaisrahastoa, Patricia Seppälän säätiötä, Sanomalehtimiesyhdistystä, Tietokirjailijat ry:tä ja ympäristöministeriötä tutkimus- ja kirjoitustyömme tukemisesta ja tämän
kirjan julkaisun mahdollistamisesta.
Kiitokset Into Kustannukselle ja Jaana Airaksiselle aiheeseemme uskomisesta sekä erityiskiitokset loistavalle kustannustoimittajallemme Ari
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