
Jasper Pääkkönen

Vesiluonnon puolustaja,

uhanalaisten vaelluskalakantojen

suojelija, intohimoinen perhokalastaja ja näyttelijä

Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit-katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Suomen suurin ympäristörikos; Kemijoen valjastaminen ja

kalastuselinkeinon katoaminen laajoilta alueilta

Suomen vesistöjen ja kalakantojen nykytilanne

Pääkkönen tutustui perhokalastukseen ensimmäisen kerran 10-vuotiaana ja hän päätti opetella lajia.

Hän oli sitä ennen jo kalastanut paljon. Perhokalastus on meditatiivinen tapahtuma, missä ollaan

hetkessä läsnä ja täysin keskittyneenä. Luonto on aina kiinnostanut Pääkköstä paljon. Hän on

kasvanut luonnon parissa ja viettänyt viikonloput ja kesät maaseudulla.

Kalastus on Suomen suosituin harrastus, n. 1,7 miljoonaa ihmistä harrastaa sitä. Kalakannat voivat

naapurimaissa paljon paremmin kuin Suomessa, koska niiden vesistöt voivat paremmin. Suomessa

kalastetaan valtavasti huonokuntoisista vesistöistä ja kalakannoista. Tämä synnyttää negatiivisen

kierteen, jolloin kalakannat eivät pääse elpymään.

Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä on ymmärretty kalastuksen merkitys myös kansantaloudelliselta

kantilta. Kalastusmatkailu tuo valtavasti varoja ja turismituloja. Suomessakin kalastusmatkailulla voisi

olla iso työllistävä vaikutus. Mutta tätä ei pääse syntymään, koska valtaosa vesistöistämme on pilattu

vesivoimarakentamisella ja lohijokemme on tuhottu padoilla. Menetämme matkailijoiden tulot,

koska suomalaiset kalastajat matkustavat naapurimaihin. Niissä on ymmärretty kalakantojen ja

vesistöjen suojelun merkitys.
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Politiikan asenne

Vähitellen myös Suomen päättäjät alkavat ymmärtää asian tärkeyttä. Suomessa on suhtauduttu

välinpitämättömästi vesistöihin ja kalakantoihin. On tuhottu valtavasti vapaana virtaavia jokia ja lähes

kaikki reittivesistöt, joet ja purot rakentamalla niihin patoja.

Myös metsiä on tuhottu. Luontoa riittää paljon, mutta olemme hoitaneet sitä huonosti. Puhdasta ja

täysin koskematonta luontoa ei ole paljoa. Tämä vaatisi asennemuutoksen, koska luonnonsuojelua on

leimattu viherpiiperrykseksi. Keskustapuolue ei aja luonnonsuojelun asiaa.

Pääkkönen yrittää puhua päättäjille mahdollisimman paljon. Hän on yhdessä Pekka Haaviston kanssa

järjestänyt eduskunnassa vuosien varrella 3 kokopäivän seminaaria virtavesiin ja kalakantoihin

liittyvistä asioista. He ovat ottaneet kaikki puoluerajat ylittävän tavoitteen, missä huomioidaan myös

taloudellinen kannattavuus ja miten luontoa suojelemalla saataisiin Suomi nousuun.

Matkailutuloissa piilee valtava potentiaali, etenkin muuttotappioisille syrjäseutujen kunnille. Niiden

huono työllisyystilanne voisi parantua paljon matkailun myötä. Suomi johtaa revontulimatkailua

Pohjoismaiden vertailussa. Revontulien näkemisestä ollaan valmiita maksamaan valtavia summia,

mutta siihenkin olisi mahdollista kehittää paljoa upeampaa matkailua.

Mitä kannattaa huomioida kalaa ostaessa?

Pääosin suomalaiset kalat ovat aika puhtaita ja terveellinen eläinproteiinin lähde. Mutta esimerkiksi

Itämeren lohen ympäristömyrkky pitoisuudet ovat korkealla. Suomi on yksi kahdesta EU maasta, jolla

on oikeus syöttää sitä ihmisravintona, vaikka eläimille sitä ei saa syöttää. On esimerkiksi laitonta

ruokkia sikoja Itämeren lohella. Mm. muikku, ahven ja särki ovat puhtaampia kalalajeja.

Lohen ostamisesta kannattaisi luopua. Jos välttämättä haluaa ostaa lohta, niin kannattaa ostaa

Suomessa kasvatettua kirjolohta. Se on paljon ympäristöystävällisempi ja vastuullisempi valinta, kuin

norjassa kasvatettu lohi. Norjan lohenkasvatus teollisuus on ympäristöpommi. Vuosittain lopetetaan

tai kuolee noin 50 miljoonaa täysikasvuista lohta teollisuuden sivutuotteena, ennen kuin ne päätyvät

ravinnoksi. Ne kuolevat tauteihin, loisiin, mutaatioihin ja homeisiin. Sen lisäksi kuolee pari sataa

miljoonaa lohen poikasta. Nämä kaikki viedään ongelmajätteen polttoon.

Netflixin Seaspiracy-dokumentti on upea, vaikka siinä on joitakin epätarkkuuksia. Dokumentti

kannattaa katsoa. Pääviesti on se, että maailman meret on ylikalastettu. On tapahduttava radikaaleja

asioita myös kuluttajatasolla, jotta tähän saadaan muutosta. On olemassa kestävääkin kalastusta,

vaikka dokumentissa väitetään ettei sitä ole. Kaikella maanviljelylläkin on jonkunlainen

ympäristövaikutus.

Isojen markettien asiakastutkimuksissa kalan alkuperä on alkanut kiinnostaa yhä enemmän.

Pääkkönen on koittanut tehdä kaikkensa viimeisten vuosikymmenien ajan, jotta tästä keskusteltaisiin

median eri kanavissa ja ymmärrys lisääntyisi.
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Vesivoiman vaikutus ympäristöön

Vesivoima ei ole ympäristöystävällinen eikä päästötön tapa tuottaa energiaa. Vesivoima

rakentaminen on tuhonnut valtaosan meidän joista, reittivesistä, puroista ja koskista. Globaalisti

vesivoiman päästöt ovat lentoliikenteen päästöjen luokkaa.

Kun rakennetaan pato, niin padon nostattama patoallas muodostaa padon yläpuolelle isoja

patoaltaita. Valtavan kokoisia alueita on jäänyt tekojärvien alle.

Kaikki vedenpinnan alle jäänyt orgaaninen aines, kuten metsät ja suot, alkavat pikkuhiljaa mädäntyä

ja siitä syntyy valtavat metaanipäästöt. Metaani on kasvihuonekaasuna noin 23 kertaa voimakkaampi

kuin hiilidioksidi. Vesivoiman synnyttämistä patoaltaista tulee valtava määrä ilmastopäästöjä.

Näistä ei julkisesti juuri puhuta. Kuluttajia on harhaan johdettu vesivoiman vihreällä imagolla.

Suomessa on useita tuhansia patoja, joista vesivoimaloita on noin 220 kpl. Tuhansia patoja ja 150

vesivoimalaitosta voitaisiin purkaa ilman, että sillä olisi mitään vaikutusta sähköntuotantoon.

Valtaosa Suomen vesivoimasta tuotetaan muutamassa isossa joessa, kuten Kemijoessa, Oulunjoessa

ja Kokemäenjoessa.

Pienillä ns. tippavoimaloilla ei ole merkitystä energiantuotannossa. Keskikokoiset vesivoimalat

voitaisiin helposti korvata puolikkaalla tuulimyllyllä. Patojen purkamisen vastustus johtuu vain

tietämättömyydestä. Ihmiset eivät ole saaneet tietoa tai siihen ei olla perehdytty. Patojen

purkamisella saataisiin lisättyä luontomatkailua ja sillä olisi iso työllistävä vaikutus.

Mitä voimme tehdä yksilötasolla?

Voimme tehdä paljon. Kalakantojen suojeluun liittyvässä työssä suurimmat saavutukset ovat

syntyneet sillä, että ihmiset ovat kontaktoineet kansanedustajia ja paikallisia päättäjiä lähettämällä

heille sähköpostia. He ovat ilmaisseet, että näihin asioihin kannattaisi keskittyä. Voit lähettää

päättäjille viestiä.

Valitse kalatiskillä mieluiten suomalaista kalaa. Jollet pysty lopettamaan lohen syömistä, niin

vähennä sitä. Myös kavereille kannattaa vinkata asiasta. Vähitellen lohen kulutuksen vähentyminen

alkaa näkyä myös kalatiskillä ja ohjata kalatiskin sisäänostajien valintoja. Tämä johtaa parempiin

kuluttajatottumuksiin ja vastuullisempaan kalatiskin tarjontaan.

On olemassa myös virallisia tahoja, jotka haluavat suojella vesistöjä. Heitä kannattaa tukea. Suomen

WWF tekee upeaa työtä kalakantojen suojelun hyväksi. Se on vahvasti tukemassa

padonpurkuhankkeita. Samoin Virho eli virtavesien hoitoyhdistys, joka toimii pääosin PK-seudulla.

Pääkkönen on ollut mukana tukemassa Virhoa, koska siellä raha menee suoraan kohteeseen.

Terveyssummit lahjoittaa myös aina tietyn summan Virholle, koska asia on meille sydäntä lähellä.
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Kemijoen ympäristörikos

Kemijoki on aikanaan ollut maailman paras Atlannin lohijoki. Kemijoen valuma-alue on laaja, se

kattaa ⅔ koko Lapin läänistä. Poliittisen päätöksen myötä Kemijoki tukittiin heti sotien jälkeen. Näin

tapettiin Kemijoen lohi käytännössä sukupuuttoon.⅔ koko Pohjois-Suomen alueesta menetti

yhtäkkiä lohen ja sitä kautta tärkeän ravinnon lähteen. Samalla menetettiin lohen ympärille

kehittynyt kulttuuri ja elämäntapa. Satojen vuosien ajan keväällä ja kesällä jokeen nouseva lohi oli

tuonut pitkän talven jälkeen vaurautta ja ravintoa. Sen ympärille oli rakentunut vuotuinen

elämänkulku. Tapahtuma on jättänyt isot traumat alueilla asuviin ihmisiin. Pääkkösen mielestä se on

Suomen historian suurin ympäristörikos.

Pääkkönen oli ollut aiemmin Alaskassa tv-ohjelman kuvausmatkalla. Siellä kaikki tuotteet, brändit ja

kyltit liittyivät jollain tavalla loheen ja lohen kuvia oli kaikkialla. Amerikassa on valtavan suuria

padonpurkuhankkeita käynnissä. Nykyään ympäri maailmaa puretaan patoja kiihtyvällä vauhdilla.

Vesivoimakeskustelua hankaloittaa Suomen surkea vesilaki. Teollisuudenalat joutuvat päivittämään

ympäristökäyttäytymistään tietyin väliajoin. Vesivoima on ainoa teollisuuden ala, jota lait eivät

velvoita tekemään näin.

Vesivoima ei joudu tekemään mitään ympäristölle aiheutuneen tuhon korvaamikseksi, kuten

rakentamaan toimivia kalateitä. Voitaisiin rakentaa pieniä puroja ja ohitus uomía, joita pitkin kalat ja

muut vesieliöt pääsisivät liikkumaan padon ylä- ja alapuolelle. Se ei kuitenkaan korvaa menetettyjä

koskia patojen alla.

On käyty keskustelua siitä, että vesilaki tulisi uudistaa. Kiitos niille vesivoimayhtiöille, jotka ovat

tehneet vastuullisia tekoja esimerkiksi myymällä patoja purkukäyttöön. Joki- ja koskiluonnon

palautumista on upea seurata.

Suomi luontomatkailumaaksi

Suomessa on peruselementit kohdallaan. Meillä on paljon hiljaisuutta, puhdasta vettä, puhtaita

järviä ja jopa virallisesti maailman puhtainta ilmaa. Suurpetokeskusteluun Pääkkönen ei ota kantaa.

Suurpetojen näkeminen luonnossa on arvokasta matkailijalle ja Suomen suurpedot ovatkin

maailmanlaajuisesti uniikkeja. Suomen kulttuurissa ajatellaan, että luonto pitäisi kesyttää, eikä siellä

saisi olla mitään pelottavaa tai uhkaavaa. Ulkomaalaisille Suomen luonto ja esimerkiksi marjastus ja

sienestys voi olla todella eksoottinen kokemus.

Pääkkönen saa paljon voimaa jakaessaan tietoa asioista muille ja nähdessään miten

luonnonsuojelussa asiat menevät eteenpäin. Hyvinvoiva luonto vaikuttaa ihmisten terveyteen. Myös

lääketieteessä nähdään, että hyvinvoiva luonto aiheuttaa paljon positiivisia terveysvaikutuksia

yksilöille, yhteisöille, kaupungeille ja kansoille. Elämä ei ole työntekoa varten, vaan työntekeminen

mahdollistaa elämisen. Jo vaikkapa tunnin kävely luonnossa voi olla todella elvyttävä kokemus.

Virhon työstä voit lukea lisää sivulta: www.virho.fi
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