
Miksi pyytäisin ja päästäisin 
 
Kalastus, kuten moni muukin pyynti (vaikkapa puolukoiden) ovat ihmisen evoluutioympäristössä olleet 
keskeisiä ruuanhankintamuotoja. Vähitellen itse pyyntikäyttäytymisestä, ei siis vain saadusta saaliista, on 
alkanut seurata toteuttajalleen hyvänolontunne, koska semmoinen periytyvä tyydytysmuoto on lisännyt 
pyyntimotivaatiota ja arvatenkin myös saalista ja siten parantanut yksilön kelpoisuutta. Moni nykyihminen siis 
ihan ”atavistisesti” tykkää saalistuksesta prosessina ja virkistyy siitä kummasti. Jotkut saalistuskayttäytymisen 
kohteena olevat kalakannat (esim. luonnonvarainen taimen) ovat kuitenkin niiiiiiin niukkoja ja niiiiiiin 
uhanalaisia nykyään, että niitä ei voi mielin määrin tai edes juuri ollenkaan verottaa (toisin kuin esim. särki) 
saalistusvietin tyydyttämiseksi. Tällöin jää kolme vaihtoehtoa: 
  
1. Vain hyvin harvat porhot saavat kalastaa ja ottaa saalista – ihan vähän, mutta suurta maksua vastaan. 

Näinhän se homma hoidetaan monissa maissa, ja periaatteessa voitaisiin hoitaa meilläkin, mutta 
tämmöistä ei oikein pidetä moraalisesti oikeana pohjoisen tasa-arvomaan resurssipoliittisessa ilmapiirissä. 
Joitakin tämmöisiäkin kohteita voi kuitenkin olla, ja onkin, kunhan rahvaan edustajallekin tarjotaan 
mahdollisuus riittävään pyyntivietin tyydyttämiseen. 

  
2. Uhanalaisen populaation ja sen elinpaikan täyttä suojelua esitetään usein vaihtoehdoksi. Tätäkin on jo 

jossakin yritetty. On kuitenkin muistettava, että suojelun toteutuminen toivotulla tavalla edellyttää aina 
hyvin tehokasta valvontaa. Paikallisia vedenomistajia/kalastusoikeuden haltijoita ei ehkä kuitenkaan 
kiinnosta vahtia sellaista resurssia, joka ei heille mitään tuota, eikä valtiollakaan ei ole tämmöiseen rahaa 
eikä mandaattiakaan yksityisillä vesillä. Valitettavasti täyssuojelukohteisiin voi siis muodostuakin rempseä 
salakalastuskulttuuri, joka voi olla hyvinkin tuhoisaa ”suojellulle” kalakannalle. 

  
3. Pyydä ja päästä -kalastus välttää jossakin määrin edellisten vaihtoehtojen ongelmat. P & P -kohteet 

tarjoavat monille tavallisille kansalaisille pääsyn hyville pyyntipaikoille kalaan kohtuuhinnalla, mutta 
kalakanta ei pyynnistä merkittävästi heikkene. Kalat ”tarjoavat” ihmiselle saalistusvietin tyydyttämiseen 
riittävän ekosysteemipalvelun, ja samalla kalastusluvan myyjä hyötyy siitä rahallisesti, jolloin hänelle syntyy 
taloudellinen motiivi valvoa kohdetta ja sen kalakantaa ja pitää salakalastajat loitolla. Myös tyydytetyt 
asiakkaat motivoituvat seuraamaan kyseisen kohteen luonnontilaa ja ovat jopa tarvittaessa valmiita 
puolustamaan kohdetta potentiaalisia pilaajia vastaan. Koska kohteella on selvää mitattavaa rahallista 
arvoa ja tuottoa, se pitää täyteen arvoon kompensoida pilattaessa, mikä hillitsee pilaamishaluja. Mikäli 
kohde on sellainen, että kalat vaeltavat sinne jostakin muualta, esim. isolta järvenselältä koskeen, P & P -
palvelun myyjälle ja ostajille syntyy kiinnostus ja asianosaisuus siihen, miten uhanalaista kalaa 
hyödynnetään tai suojellaan sen muilla elinalueilla. Kalat, varsinaiset ”palveluntuottajat”, siis saavat 
pyynnistä johtuvan haitan vastineeksi monenlaista suojelua ja hyvää tahtoa itselleen ja jälkeläisilleen. 

  
Tietysti P & P -kalastuksen kaloille aiheuttaman kärsimyksen määrä suhteessa saatuun hyötyyn jää 
mittaamatta ja on tämän ratkaisun eettinen Akilleen kantapää. Tutkimuksin on kiistatta osoitettu, että 
silloin tällöin väkäsettömään koukkuun joutuminen ei lisää kalojen kuolleisuutta merkittävästi eikä 
vahingoita niitä juurikaan, jos kalaa ei ylettömästi väsytellä pyyntityydytyksen maksimoimiseksi. 
Petokalojen suuosat ovat kehittyneet aika tunnottomiksi vastareaktiona sille, että aikojen saatossa monille 
niiden saalislajeille on kehittynyt suojaksi syömistä estäviä piikkejä koevoluution ”kilpajuoksussa”. 
Luonnontieteellisin tutkimuksin ei voida vastata kysymykseen kalan kärsimyksen luonteesta ja määrästä, 
jos kärsimys määritellään itsestään tietoisen olennon henkiseksi prosessiksi (eikä siis yksinkertaisesti 
hermoärsytyksestä johtuvaksi sätkyttelyksi tms., joka ulkopuoliselle tarkastelijalle näyttäytyy kyllä e.m. 
kärsimyksen kaltaisena, mutta ei edellytä kärsimyksen subjektia). Kalat kuuluvat n.s. korkeampiin 
selkärankaisiin, ja niillä on monimutkainen hermosto ja jopa yksilöllisiä persoonallisuuksia, mutta 
toistaiseksi ei ole mittauksiin perustuvaa tietoa siitä, asuuko kalassa jokin tietoisuus, joka voisi kokea 
kärsimyksen. Siispä epävarmuuden vallitessa jättänemme toistaiseksi kalojen rääkkäämisen niin vähälle 
kuin suinkin. 
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