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Jarvistamme ja joistamme kalavesina.
M oni innokas m aam ies ja m aatalouden harrastaja Suom en
lansiosissa pitaa kalastusta sisavesillamme varsin pienena merkitykseltaan. Niinpa paikoin, esim. Etela-H am eessa, ovat kalaveden omistajat arvioineet kalavetensa siksi vahaarvoisiksi, etta ovat jattaneet
ne ransistym aan kuten hyljatyn takam aan tnokin. S u urem m assa
osassa m aatam m e (Keski-, Ita- ja Pohjois-Suom essa) on kuitenkin kalastus siksi h u om attava osa tilallisenkin taloudesta, etta
kalavesille p an n aan arvoa ja kalastusoikeuksista pidetaan tiukasti
kiinni. Silti ei naillakaan paikoilla kalavesille om istettu huom io ole
iso. Edelleenkin on nim ittain laajalti se kasitys vallalla, etta kalavedessa kaikki on luojan k asissa; hoitoa, kuten pelto, niitty tai karja,
kalavesi ei kaipaa.
K alatuotanto, varsinkin sisavesistam me, on, virallisten tietojen
m ukaan, sangen pieni. Kuitenkin ovat n am a tilastotiedot ilmeisesti
virheelliset, s. o. liian alhaiset. Tilasto ei naet tarpeeksi ota huom ioon
om aa kulutustam m e. Silla joskin paljon pu hu taan kalavesiemme
huonontum isesta, taytyy olojam m e tuntevan kuitenkin m yontaa, etta
meilla viela syodaan paljon kalaa. Suolakala harvoin puuttuu maalaisen poydalta ja tuore kala on mieluisa vaihtelu kaikkien ruokajarjestyksessa. O m a a kalankulutustam m e taytyy siis katsoa isoksi. Siita
huolim atta viedaan kalaa, m yos sisavesista pyydystettya, m aasta
muualle (Venajalle).
Aluksi voim mekin viivahtaa kysym yksessa kalavesiem m e yhtam ittaisesta h u on o n tum isesta ja saalisten hupenem isesta. O ttakaam m e
esille m uu tam ia nakokohtia. Lapi vuosisadat, aina 1770 luvulle
saakka, on asukkaita ollut m aassam m e vain noin viides osa nykyisesta m aarasta tai vielakin vahem m an. Jos nyt jarviemme ja jokiem m e tuotanto jakaantuisi tasan kullekin m aan asukkaalle eika
tuo tan n o n kokonaism aara olisi aikojen kuluessa vahentynyt, olisi
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noina kuluneina vuosisatoina kunkin henkilon osaksi tullut viisi kertaa niin paljon kalaa, kuin nykypolven yksilon osaksi tulee. En pidii
naet lainkaan luultavana, etta kalojen vienti m aastam m e olisi entisina aikoina ollut suurem pi kuin nyt, pikem m in painvastoin. Kasitys kalavesiemme h u onontum isesta siis ilmeisesti perustuu osaksi
siihen, etta vakiluvun nopeasti lisaantyessa veden tuotanto on jakau tu n u t u seam m an osalle, osuuksien tietysti silloin pienetessa. Vastatkaam m e sitten ihan painvastaiseen kysymykseen. O nko lainkaan
peraa vaitteessa kalavesien hu on o n tum isesta? O n peraa. Erinaisissa
tapauksissa. Jatteita veteen paastavat tehtaat, varsinkin paperi- ja
m assatehtaat, ovat havittaneet arvokkaam m an kalaston m onista virtaja koskipaikoista (Kymesta, Laskelan joesta y. m.). Sahajauho- ja
rimataytteilla on saatu aikaan sam anlaista. M aalaisvaestom m e ylen
suosim at jarvien laskemiset (olisi jo aika liiallisesta laskuinnosta luopua) ovat nekin osaltaan kalavesia pilanneet. Puitten uitto, varsinkin
kuorim attom ien, on eraissa ahtaissa vesissa myoskin voinut aiheuttaa
tuhoa, vaikkei siina m aarin, kuin useasti on arveltu. Jokikalastus
on niinikaan h u o n o n tu n u t sen kautta, etta jokikalojen kalastus on siirtynyt merelle. Kalavesien hylyksi jattam inen ja varsinkin se seikka, etta
kalaston jarjestely on tahan asti ollut, ja tahtoo olla vielakin, tuntem aton kasite kalavesiem me kayttajille ja omistajille, on myos aiheuttanut kalavesien rappeutum ista. Loppujen lopuksi on liikakalastuskin .toisinaan tu h o n n u t joksikuksi aikaa arvokkaan kalakannan. Lopullinen vastaus kysym ykseem m e olisi siis seuraava: erinaiset kalaveteinm e ovat voineet syysta tai toisesta tulla huonom m iksi, m utta
vaittaa ei voida, etta kalavetem m e yleensa olisivat askel askeleelta
tulleet vahem m an antaviksi.
Millaiset sitten ovat sisam aam m e kalavedet? Voisim m e lyhyesti
san o a: sellaiset kuin niita yinparoivat m a a tk in — hedelm allisessa seudussa hyvia, kovin karulla maalla huonoja, soitten keskella ehka
viela huonom pia, m uualla keskinkertaisia. T am a onkin varsin
luonnollista, silla sam alla lailla kuin reheva m aapera kasvattaa hyvan
heinan ja siten elattaa suhteellisesti suuren karjan, samoin m yos hyvalla m aaperalla oleva jarvi, ellei se ole liian syva, kasvattaa lihavam m an ja ru n saam m an kalaston. Miten erilaisia jarvem m e kalavesina ovat, kay ilmi m. m. seuraavasta esimerkista. Varsinaisten
jarviseutujem m e taloudellisesti arvokkain kala, muikku, ei esim. O ulujarvessa ja Kivijarvessa (Pohjois-H am eessa) saavuta kolm essa vuodessa sita kokoa, m inka se Vesijarvessa, Puruvedessa ja Pyhajarvessa,
sarnannim isessa Viipurinlaanin pitajassa, saavuttaa jo ensim aisena ke-
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sanaan, tai Keiteleessa (ylaosassa) ja Pielisjarvessa kahden kesan yli
elettyaan. Sam antapaisia erilaisuuksia esiintynee myos muitten kalojen kasvussa. Veisi liian pitkalle lahtea lahem m in kuvailemaan
eri kalavesilaatujemme tuntom erkkeja ja oloja niissa. Riittanee, kun
m uistam m e, etta eri kalavetemm e ovat laadulleen hyvin erilaisia — siita
luonnollisesta syysta, etta kalat tarvitsevat m uutakin kuin vain vetta.
O ttak aam m e tam an jalkeen puheeksi kalavesiemme hoito.
O ikeastaan olisi siita paljon sanottavaa, m utta rajoittukaam m e paaasioihin. M issa maanviljelys sivuhaaroineen on kehittynyt moninaiseksi, paljon voimia ja harrastusta vaativaksi taloudeksi, siella olisi
paras luovuttaa — mieluim min toisten osuuksiin yhdistettyna —
kalavesi vuokraa vastaan toisiin kasiin. T ata tavoittelevat myos voim assaolevat kalastusasetuksem m e kalastuskuntakasitteillaan. Katsottava vaan olisi kalavetta luovutettaessa, etta se jatetaan pystyviin
kasiin, siis henkiloille, joilla on kykya ja halua syventya alaansa.
M utta m uistettakoon samalla, etta sanottujen henkilojen on alastaan
saatava toim eentulonsa. Yleensa ovat kuitenkin olot m aassam m e
sellaiset, etta paaasiallisin kalastus viela kauvan pysyy tilallisten hallussa. Paitsi etta useankin tilallisen talous sita vaatii, on viela
sekin seikka huom attava, ettei kalastus ole m onelle kansan miehelle
vain toim eentulon ja ravinnon hankkim ista, vaan myos miltei yhta
suuressa miiarin ulkoilm aurheilua: vesilla-oloa, vaihtelua ja mieltakiinnittavaa ,,onneri“ kokemista. S am at vaistot, jotka tekevat
m onen herrasm iehen piintyneeksi kalamieheksi, luovat useim m iten
myoskin m aaseudun kokeneet kala-ukot.
Kalaveden tuo tan n o n lisaam inen on m onim utkainen asia. Pitkat ajat on luultu kalastuslainsaadannon voivan suorittaa tam an
tyon. Vahva ja yleinen on viela media toisissa piireissa usko saantojen ja kieltojen voim aan talla alalia. K otiutum assa olevan kalastustieteen kannalta katsoen taytyy kuitenkin san o a: tam a tie ei vie
perille. Ei niin, ettei kalastuslakeja lainkaan kaivattaisi. Valttamattom ia ovat kalavesien om istus- ja kayttooikeuksia jarjestavat lait, seka
asetukset, jotka estavat aarim m aiset havitykset ja vaarinkaytokset.
M utta siksi vapautta sitovia eivat kalastusasetukset saa olla, etta
niista tulee jarkevan kalatalouden esteita. Niiksi ne kuitenkin helposti m uodostuvat — myos meilla nykyaan voim assaoleva kalastussaanto on sellainen — , koska lait, aina jossain m aarin kam areissa
tehtyina, ovat enem m an kaavam aisia kuin monivaihteinen ja vivahdusrikas luonto. K an tam m e selvittamiseksi m ainitkaam m e eraita
esimerkkeja. K alastuslainsaadantom m e ase, jolla se pyrkii kalavesien
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hoitoa jarjestam aan, on varsinaisesti vain rauhoitus, s. o. kasky olla
pyytam atta. Myos suosii se, toisessa sijassa, kalanistutuksia, m utta
voisi sanoa: aivan surnm am utikassa. Rauhoitus ei kuitenkaan ole
mikaan huonontuneitten tai luonnostaan huonojen kalavesien yleislaake. Liiallisella rauhoittam isella voi painvastoin hyvankin kal'aveden saada rappeutuneeksi. T am a aiheutuu siita, etta rauhoittaessa,
ja varsinkin liiaksi rauhoittaessa, arvottom at kalalajit voivat lisaantya
tarjona olevaan ravintom aaraan nahden siina mitassa, etta vievat ravinnon m uilta parem m ilta seka itsekin jaavat kitukasvuisiksi. Kaikki
tallainen on liika-asutusta, johonka rauhoitus ei kykene tuom aan parannusta. Olen nahnyt rauhoitetun jarven (tosin Rovaniemella, Poylionjarvi), jonka kolmivuotiaalla ahvenyksilolla oli vain 10 gr:n paino
ja syontikelpoisella ahvenella (80 gr:n painoisella) ikaa 8 vuotta.
Tuusulanjarvessa etelassa ei ahventen kasvu, tehtyjen ikam aaraysten
m ukaan, ole sen suurem pi. T u rh aa on tietenkin aina saastM tallaista kitukasvuista ja lukuisaa ahvenkantaa seka odottaa siksi, kunnes sen jokainen yksilo kasvaa riittavan isoksi. Miltei ainoa
tap a saada ne jonkunverran nopeam m in kasvam aan, tai toisissa tapauksissa niitten kayttam aa ravintoa varatuksi toisia kaloja varten, on
kalastaa niita pois myos pienina. T oinenkin tapaus Rovaniemelta on
kuvaava. Sikalaisessa Sonkajarvessa esiintyy runsaasti perati pienikasvuista siikaa, paikkakunnalla nim itetaankin sita senvuoksi muikuksi. K alastussaantom m e pitaa 25 cm:a lyhyem paa siikaa alamittaisena — se ei tosin kiella sita lyhyem pien pyytam ista, m utta kieltaa
'niitten kauppaam isen. Jos nyt san o tu sta jarvesta ei „alamittaisia"
siikoja pyydettaisi, vaan tahdottaisiin saastaa ne siksi, kunnes ne
tayttavat tayden m itan — saisi sita hetkea odottaa ikuisesti, siksi
kitukasvuinen on sikalainen siik a : nelivuotiaat ovat 14— 15 cm ja niit
ten paino 2 4 —25 gr. Ainoa keino, jonka avulla jarvesta joskus ehka
voisi saada taysimittaisenkin siian, on se, etta suurin osa niista pyydetaan ,,alamittaisina“. Asianlaita lienee nim ittain tassa jarvessa se, etta
sen laskujoen ollessa erinom ainen siian kutupaikka, syntyy naita siksi
paljon, ettei jarvi jaksa tarjota riittavasti ravintoa sinne saapuneelle
joukolle. Taten on jarven siika tullut hidaskasvuiseksi, mahdollisesti
aikojen kuluessa kehittynyt erikoiseksi kaapioroduksi. Esimerkki on
ehka raikea, m utta kuitenkin tosi. A arim m aiset johtopaatokset
m uikkukannan vaihteluja koskevista tutkim uksistani taasen veivat
siihen tulokseen, etta tarkeam pi kuin on lain m aaraam a muikkupyydysten suurin tiheys, voi olla harvojen verkkojen kayttamiskielto
sina aikana, jolloin kadot jonakuna vuonna perakkain ovat keskeytta-
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neet m uikkukannan uusiutum isen. Kaikki n a m a esimerkit — ja
niita voisin seka itse etta toiset kalastusbiologim m e iisa ta — osoittavat, miten harhaan yleiset, koko m aata tarkoittavat rauhoitusm aaraykset voivat vieda. Voim assaolevan kalastussaantom m e perusvika
onkin se, etta sen liialliset yksityiskohtaisuudet ovat ristiriidassa olojem m e m oninaisuuksien kanssa. — Kalanistutuksiin nahden huom autettakoon, etta niin tarkea kalaveden hoitotapa kuin istutus o n 
kin, niin sittenkin voi — vielapa sellaisenkin kalan kuin jarvilohenkin — istuttam inen olla erinaisissa tapauksissa kalataloudellinen
virhe.
Miten sitten on saatava aikaan asianm ukainen kalavesiemme
hoito? O n pakko san o a: melkoiselta osalta puuttuu meilta tarpeel‘ linen tieteellinen pohja seka riittava kaytannollinen kokemus. Se
kuitenkin on varm aa, etteivat vastaisuudessa — jos meilla edistysta
jatkuu — kalastusvirkailijat vetoa ensisijassa lakikirjoihinsa. Heidan
paaasiallisin tyonsa tulee olem aan kalataloussuunnitelm ien teko tarpeellisine esitoineen. Vahintain yhta tarkeata nimittain kuin on vuoroviljelyssuunnitelmien teko maanviljelykselle, on m yos kalataloussuun
nitelmien teko. Ilman niita ei kalavesi tule taysin tuottoisesti kaytetyksi. Hyvin hoidetussa kalavedessa eivat kalat saa mielin maarin
lisaantya eivatka keskenansa kilpailla. Toisia kaloja, jos ne ovat taloudellisesti edullisempien kilpailijoita, ei pitaisi suosia lainkaan, vaikkeivat
olisikaan kaikkea arvoa vailla. Jo hto tah ten a tulee olem aan: oikea kala
oikeaan veteen ja runsas, joskaan ei liiallinen, kalastam inen. Ei siis
tavotella yhtaikaa kaikkien kalalajien kasvattam ista, vaan ainoastaan
edullisimpain. Eri kalavesistam m e on siis laatunsa m ukaan tehtava joko
muikku- ja lohivesia tai lahnavesia, siikavesia, kuha- ja kuorevesia,
hauki- ja sarkivesia, paa-kalavesityyppeja m ainitaksem m e. PaSkalojen
ohella voi ja pitaakin olla erikoisia sivukaloja kayttam assa hyvaksi
sita ravintoa, jota paakalat hylkivat, tai m yos m. m. estam assa paakalaa m uodostam asta liika-asutusta, milloin sellainen saattaisi tulla
kyseeseen. K alataloussuunnitelm ien teko vaatii siis tarkkoja tietoja
kalojen elam asta, kasvusta ja ijasta seka aineitten kiertokulusta luonnossa, sitapaitsi kykya sovittaa tietoja kaytannollisen elaman palvelukseen, s. o. tervetta jarjenjuoksua.
Olen jo pitkalti p u h u n u t kalavesien hoitoa koskevista asioista.
Osaksi senvuoksi, etta kaikkien vesiemm e saattam inen kalarikkaiksi
on m o n esta se p aam aara, johon olisi pyrittava. Edellasanotusta
luulisin kayvan selville, ettei tam a tehtava ole kaikkein helpoimpia
eika m yoskaan joka paikassa lainkaan saavutettavissa. M utta ka-
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lastuselinkeinoam m e voidaan edistaa muullakin lailla kuin saattam alla
kalavesien hoito m ahdollisim m an korkealle kannalle ja kehittamalla Tralanviljelysta. T am an m uun edistystyon kautta ei tosin saada saaliin m aaraa nousem aan. M utta kalastuksesta
elaville -— ' varsinkin koyhemmille — on tarkeata saada m yos
saaliin arvo nousem aan. T am a taasen on saavutettavissa kulkuneuvoja, ja ennenkaikkea meilla viela varsin alkeellisella kannalla olevaa kalakauppaa kehittamalla. Aivan erikoisen suuri nierkitys olisi myos silla seikalla, etta se kalam aara, mika ei kotona tai
m aasta vietyna tule tuoreena kaytetyksi, vaan joutuu kauppaan var
sin yksinkertaisesti suolattuna ja siksi perati halpahintaisena, saataisiin kauppa-arvoltaan kohoam aan. Erikoisen, kotimaisia kalalajeja jalostavan kalasailyketeollisuuden luom inen on tam an vuoksi varm asti
yksi tarkeim m ista tehtavista kalatalouden alalia. Siihen vaaditaan
kylla seka kekseliaisyytta etta liikem iestarm oa ja -kykya, m utta taytyy olettaa, etta siita huolim atta senkin tyon suorittajia nousee kansam m e keskuudesta.
.Kulkuset* 1915.
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