
PUUTAVARAYHTIÖIDEN 
MAANHANKINTA JA -OMISTUS 
POHJOIS-SUOMESSA VUOSINA 
1885 - 1939 

Abstract and Summary in English

TAPIO
KARJALAINEN

Historian laitos

OULU 2000



OULUN YLIOPISTO, OULU 2000

PUUTAVARAYHTIÖIDEN 
MAANHANKINTA JA -OMISTUS 
POHJOIS-SUOMESSA VUOSINA 
18851939 

TAPIO KARJALAINEN

(Abstract and summary in English) 
 
 
Esitetään Oulun yliopiston humanistisen
tiedekunnan suostumuksella julkisesti
tarkastettavaksi Linnanmaan Kuusamonsalissa
(YB 210), 3. kesäkuuta 2000 klo 12.



Copyright © 2000
Oulu University Library, 2000

OULU UNIVERSITY LIBRARY
OULU 2000

ALSO AVAILABLE IN  PRINTED FORMAT

Käsikirjoitus vastaanotettu 13. huhtikuuta 2000
Hyväksytty 26. huhtikuuta 2000

Esittäneet 
Professori  Jorma  Ahvenainen 
Dosentti  Karl-Erik  Michelsen 

ISBN 951-42-5624-7

ISBN 951-42-5623-9
ISSN 0355-3205



Karjalainen, Tapio, Land acquirement and ownership by timber companies in Nort-
hern Finland in 1885-1939
Department of History, University of Oulu, FIN-90014 University of Oulu, Finland
 2000
Oulu, Finland
(Manuscript received 13 April 2000)

Abstract

The aim of this work was to determine the extent of land ownership by companies in Northern
Finland over the period 1885-1939, what companies acquired land, what prices they paid for it and
the reasons for them doing this. Attention is also paid to the general and regional causes of these
sales of land. The perspective adopted is largely that of the industrial sector, so that the economic
and social repercussions are deemed to lie beyond the scope of this work, and even the immediate
consequences of the purchases of land are touched on only in passing.

The timber companies were most active in acquiring land in 1900-1920, over which period their
holdings increased more than 6-fold (from 79 690 ha to 513 450 ha). In 1915 the companies owned
3.6% of the total surface area of Northern Finland, 8.8% of the private land and 5.7% of the total
number of farm or forest properties. The land holdings of the timber companies decreased from
1920 onwards and became established at around 450 000 ha in the 1930s. This took place through
the companies releasing land for settlement purposes, either voluntarily or under the Land
Restoration Law of 1925, seeking in this way to rid themselves of land that was of no use to them.
The chief focus of purchases of land by the timber companies in Northern Finland was in Kainuu,
where they owned a total of 292 820 ha at the peak in this trend, in 1920. Over the period 1915-
1939 about 60% of the land owned by such companies in Northern Finland was situated in Kainuu,
and even by 1915 they had acquired about 27% of all the privately-owned land in the region.

The main reason for the timber companies' interest in purchasing land was the expansion in
sawn timber production, which meant that the volume of timber required for this purpose increased
from 2.6 million stems in 1870 to 34 million by 1910. At the same time the pulp and paper
industries were also stepping up production. There was a fear that Finland's forest reserves would
be exhausted by this level of utilization. At the time of this great expansion in the forest industries
the peasant farming population of Finland were still living at a more or less subsistence level.
Productivity in agriculture was low, poverty and years of crop failure tried the limits of human
endurance, and there were few opportunities for the farmers of Northern Finland to gain anything in
the way of an income. One possible means of raising some cash was by selling timber from one's
forest or undertaking lumbering work, and another was to sell one's whole farm to a timber
company. Gradually a situation arose in which the peasant farmers became anxious to sell forest
land and the industry was eager to buy it.

The most prominent landowners were the trading houses of Oulu. Their land ownership was
transferred in 1912 to Ab Uleå Oy, whose landed property was over 200 000 ha at its peak. Another
prominent landowner was Puutavara Osakeyhtiö Kemi with its 75 000 ha of land. From 1925
onwards the companies' land ownership was concentrated in the hands of three major owners owing
to selling and buying of land between the companies. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö owned 223
000 ha, Puutavara Osakeyhtiö Kemi 84 000 ha and Kymmene Ab 36 600 ha.

The companies cannot be accused of having been dishonest in their buying of land. A market
price was formed to woodland, and this price determined the value of the forests. The state also
exercised some influence on the market price by selling its own forests.
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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa pyritään esittämään puutavarayhtiöiden maanomistuksen laajuus Pohjois-
Suomessa (entinen Oulun lääni, vuodesta 1938 lähtien Oulun ja Lapin läänit)  vuosina 1885–1939
ja maata hankkineet yhtiöt, maasta maksettu hinta sekä maanhankintaan johtaneet tekijät. Työssä on
tarkasteltu niitä yleisiä ja alueellisia syitä, jotka vaikuttivat maakauppoihin. Tutkimuksessa
painottuu teollisuuden näkökulma, maanomistuksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset on
jätetty tutkimusongelman ulkopuolelle. Maanhankinnan välittömiä seurauksia on tutkimuksessa
vain sivuttu.

Puutavarayhtiöiden maanhankinnan aktiivisin kausi oli vuosina 1900–1920. Yhtiöiden
maaomaisuus  kuusinkertaistui 20 vuoden aikana: sen laajuus kasvoi 79 690 hehtaarista 513 450
hehtaariin. Vuonna 1915 puutavarayhtiöt omistivat Pohjois-Suomen kokonaispinta-alasta 3,6 %,
yksityisestä maasta 8,8 % ja tilojen kokonaismäärästä 5,7 %. Vuodesta 1920 lähtien yhtiöiden
maaomaisuuden määrä väheni vakiintuen 1930-luvulla noin 450 000 hehtaariin. Puutavarayhtiöt
luovuttivat maata asutuskäyttöön joko vapaaehtoisesti tai vuoden 1925 palautuslain velvoittamana.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuus keskittyi Pohjois-Suomessa Kainuuseen. Suurimmillaan
yhtiöiden maanomistus oli Kainuussa vuonna 1920, jolloin ne omistivat 292 820 hehtaaria maata.
Vuosina 1915–1939 Kainuussa sijaitsi noin 60 % yhtiöiden Pohjois-Suomessa omistamasta maasta.
Yksityisestä maasta  yhtiöt omistivat vuonna 1915 noin 27 %.

Tärkein syy puutavarayhtiöiden maanhankintaan oli sahateollisuuden tuotannon kasvu.
Metsäteollisuuden tarvitsema tukkien määrä kasvoi vuodesta 1870 vuoteen 1910 2,6 miljoonasta 34
miljoonaan. Samaan aikaan myös selluloosa- ja paperiteollisuus lisäsi tuotantoaan. Tuotannon
kasvun myötä metsäteollisuudessa huolestuttiin raaka-aineen saatavuudesta, koska Suomen
metsävarojen pelättiin loppuvan käytön myötä. Toisaalta talonpoikasväestö eli metsäteollisuuden
murrosvaiheessa miltei luontaistaloudessa. Maatalouden tuotto oli alhainen, köyhyys ja katovuodet
koettelivat ihmisten sietokykyä. Miltei ainoat keinot ansaita rahaa olivat metsätyöt ja metsänmyynti.
Yhtenä vaihtoehtona oli myös maatilojen myynti puutavarayhtiölle. Vähitellen syntyi tilanne, jossa
talonpojilla oli tarve myydä metsää ja teollisuudella oli tarve sitä ostaa.

Huomattavampia maanomistajia olivat oululaiset kauppahuoneet. Niiden maaomaisuus siirtyi
vuonna 1912 Ab Uleå Oy:lle, jonka maaomaisuus oli laajimmillaan  yli 200 000 hehtaaria.
Puutavara Osakeyhtiö Kemi oli toinen huomattava maanomistaja noin 75 000 hehtaarin
maaomaisuudellaan. Vuodesta 1925 lähtien yhtiöiden maaomaisuus keskittyi yhtiöiden välisten
maakauppojen myötä kolmelle suuromistajalle. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö omisti 223 000,
Puutavara Osakeyhtiö Kemi 84 200 ja Kymmene Ab 36 600 hehtaaria.

Yhtiöitä ei voida syyttää epärehellisyydestä kaupanteossa. Metsämaalle muodostui
markkinahinta, jonka mukaan metsän arvo määräytyi. Myös valtio vaikutti hintatasoon myymällä
omia metsiään.

Avainsanat: puutavarayhtiöt, maanhinta, maanosto, maanmyynti, maanomistus





Esipuhe

Metsä, erämaa ja selkonen ovat olleet elämäni mieluisimpia paikkoja. Keskellä metsää
olen kasvanut, metsätöistä olen saanut ensimmäisen palkkani ja suurimman osan vapaa-
ajastani olen viettänyt erämaita samoillen. Minua ovat kiinnostaneet erityisesti metsätyöt
ja niiden tekijät. Mieluisimmat lapsuusmuistoni liittyvät savotoihin sekä suruttomiin ja
huolettomiin kulkujätkiin, jotka kiertelivät Pohjoisessa Kemi-yhtiön tai "Repolan" savo-
toilla etsien jokapäiväistä leipäänsä. Opin tuntemaan nuo kälväkkäät miehet rehellisinä,
reiluina ja ahkerina ihmisinä. Jätkät vaikuttivat olemuksellaan elämänkatsomukseeni
enemmän kuin koulujen opettajat.

Miettiessäni väitöskirjan aihetta ensiksi mieleeni tulivat jätkät ja heidän työnsä. Saa-
tuani valmiiksi savottaperinnettä käsittelevän tutkimussuunnitelman samaan aikaan val-
mistui HANNA SNELLMANIN tekemä väitöskirja Kemijoen tukkilaisista, joten jouduin
luopumaan minulle mieluisesta tutkimusaiheesta. Pidin kuitenkin sinnikkäästi kiinni met-
säaiheesta, ja professori Jouko Vahtolan innostamana päätin tutkia puutavarayhtiöiden
metsänomistusta. Pidin aihetta tutkimisen arvoisena, koska siitä ei ollut vielä tehty laajaa
tieteellistä tutkimusta ja metsä liittyy tärkeänä osana Suomen kansantalouteen sekä suo-
malaiseen kulttuuriin. Lisäksi maanomistussuhteet ovat tärkeitä yhteiskunnalliseen kehi-
tykseen vaikuttavia tekijöitä.

Professori Jouko Vahtolan kannustamana ja ohjaamana tutkimustyöni eteni suunnitel-
mien mukaisesti. Asiantuntijana ja kokeneena tutkijana hän ohjasi työtäni ja osasi kiinnit-
tää huomion niihin seikkoihin, jotka veivät tutkimustani eteenpäin. Häneltä saamani
rehellinen, avoin ja kannustava kritiikki oli parasta mitä väitöskirjan tekijä voi osakseen
toivoa. Professori Jouko Vahtolan lisäksi kiitoksen ansaitsee historian laitoksen henkilö-
kunta: FM Reija Satokangas, FM Matti Enbuske, FL Matti Salo ja FT Antero Tervonen.
He ovat suhtautuneet tutkimustyöhöni kannustavasti ja neuvoneet minua ongelmatilan-
teissa. Olen kiitollinen siitä, että sain tehdä tutkimustyötä rakentavassa ja motivoivassa
ilmapiirissä. Lisäksi FT Antero Tervonen ansaitsee erityiset kiitokset piirtämistään kar-
toista.

Mielenkiintoni taloushistoriaan heräsi opiskellessani Suomen historiaa Jyväskylän yli-
opistossa. Taloushistoria oli omana oppiaineena, jota opiskelin professori Jorma Ahvenai-
sen johdolla. Hänen monipuolisista luennoistaan opin taloushistorian perusteet sekä tutki-



musmenetelmät. Opiskeluaikanani taloushistorian opetus laajeni Jyväskylän yliopistossa,
joten minulle tarjoutui mahdollisuus peruskursseja laajempiin taloushistorian opintoihin.
Ilman niitä olisin tuskin valinnut tutkimusaiheekseni puutavarayhtiöiden maanomistusta.

Työni vastaväittäjää professori Jorma Ahvenaista haluan kiittää saamastani taloushis-
torian opetuksesta Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on kannustanut ja ohjannut tutki-
mustyötäni Oulun yliopiston Suomen ja Skandinavian historian tutkijaseminaarissa. Alan
asiantuntijana hän esitti tutkimukseeni huomionarvoisia korjausehdotuksia ja vaihtoehtoi-
sia ratkaisumalleja. Tutkimukseni toista tarkastajaa dosentti Karl-Erik Michelseniä haluan
kiittää hänen antamastaan palautteesta.

Lähdeaineistoa etsiessäni olen käyttänyt runsaasti Oulun maakunta-arkiston palveluja.
Ammattitaitoinen henkilökunta, osaava, opastava ja ripeä palvelu ovat olleet suureksi
avuksi asiakirjoja etsittäessä. Lisäksi arkiston kahviossa tutkijoiden kanssa käydyt kes-
kustelut ovat olleet minulle erityisen piristäviä ja tärkeitä. Tutkimukseeni liittyvän valo-
kuvamateriaalin toimittamisesta haluan kiittää Museovirastoa, Lapin metsämuseota, Tur-
kansaaren ulkomuseota, Kainuun museota ja Posion kotiseutuseuraa, sen puheenjohtajaa
Reino Hämeenniemeä sekä toimittaja Vesa Rinnettä, jonka yksityiskokoelmasta oli
minulle paljon hyötyä.

Väitöskirjani kieliasun on tarkastanut FM Ulla Kurikka. Olen kiitollinen siitä, että hän
uhrasi vapaa-aikaansa tekstini lukemiseen ja kielivirheiden etsimiseen. Häneltä saamani
palaute oli hyödyllistä, koska sain paljon käyttökelpoista tietoa ja ohjausta kielenhuollosta
sekä tieteellisen tekstin kirjoittamisesta. Englanninkielisen tiivistelmän on kääntänyt Mal-
com Hicks, suuret kiitokset myös hänelle.

Taloudellisesti tutkimustani ovat tukeneet apurahoin Suomen Kulttuurirahaston Poh-
jois-Pohjanmaan rahasto ja Metsämiesten säätiö. Ilman taloudellista tukea tutkimustyöni
olisi ollut mahdotonta.

Kitkajärven rannalla aurinkoisena kevätiltana 2000

Tapio Karjalainen
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1. Johdanto

1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus

Varsinkin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tärkeimpiä taloudelliseen toimintaan vai-
kuttaneita tekijöitä olivat maanomistussuhteet. Maaomaisuuden myötä eri omistajaryh-
mät pääsivät osalliseksi varallisuudesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Maanomis-
tussuhteissa ilmenneet epäkohdat saattoivat oleellisesti heikentää taloudellista kehitystä ja
horjuttaa yhteiskuntarakennetta sekä yhteiskuntarauhaa. Mikäli maan tuottamaa raaka-
ainetta ei saatu teollisuuden käyttöön riittävästi vaikutusvaltaisen omistajaryhmän pidät-
täytyessä myynnistä, seuraukset voivat olla yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kohtalok-
kaat: ainakin tuotannon supistuminen, työttömyys ja tuonnin kasvu ovat todennäköisiä
ongelmia. Maanomistuksen jakautumisesta aiheutuneita epäkohtia oli vaikea korjata, kos-
ka yleensä niistä aiheutui vääryyttä jollekin osapuolelle, usein myyjälle joskus jopa osta-
jalle tai viime kädessä valtiovallalle.1 Erityisen hankalaa on ollut maanomistussuhteiden
muuttaminen pakkolunastuksen avulla, koska taustalla olivat syvät ristiriidat maankäytös-
tä ja myyntihinnasta. Vilkkaimpana tilakauppojen aikana metsävarojen, Suomen oloissa
kansallisvarallisuuden, taloudellinen hyödyntäminen päättyi harvoin kaikkia osapuolia
tyydyttävään kompromissiin: julkisuudessa myyjien katsottiin häviävän ja menettävän
reaaliomaisuuden tuoman taloudellisen turvallisuuden ja hyödyn. 

Maakaupat ja maan laajamittainen siirtyminen omistajaryhmältä toiselle eivät olleet
vaikutukseltaan yksinkertaisia asioita, ja siitä syystä ne eivät jääneet vaille julkista huo-
miota. Vaikutukset olivat sen mukaisia, minkä omistajaryhmän haltuun huomattavat maa-
omaisuudet siirtyivät. Maaomaisuus metsineen voi olla yksityisen puunjalostusteollisuu-
den raaka-ainevarasto, jolla pyritään turvaamaan raaka-aineen saatavuus ja säätelemään
kantohintatasoa. Se voi olla talonpoikain turva taloudellista hätää vastaan ja maataloutta
tukeva voimavara. Uudistalojen perustamisen jälkeen valtio sai verotuloja, maattomat
tilan ja toimeentulon, joten sosiaalipoliittista näkökulmaa ei voida jättää huomiotta. Suur-
yhtiöiden laajamittaisen maanhankinnan ennustettiin uhkaavan 1900-luvulla perinteisen
suomalaisen talonpojan asemaa: maanviljelijä-metsänomistaja -asetelman pelättiin horju-
van. Omistavasta tilallisesta oli kovin monessa tapauksessa tulossa arentimies. Valtio voi

1. Harve 1947, s. 7.
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laajojen metsäalueiden omistajana vaikuttaa koko maan harjoittamaan metsäpolitiikkaan
niin hakkuiden kuin metsänhoidonkin osalta. Suuret metsäteollisuuden alalla toimivat
valtionyhtiöt säätelivät työllisyyttä ja kantohintaa, erityisesti silloin kun niiden toiminta
perustui omiin metsiin.

Tiheään asutetuissa maissa maanomistussuhteet ovat yleensä vakiintuneet historian
saatossa. Niissä vain valtiovallan toimet ja rajut yhteiskunnalliset mullistukset voivat
muuttaa maanomistuksen rakennetta. Jälkipolvet eivät voi luopua vuosisatoja vanhasta
”isien maasta” ilman arvojen täydellistä muutosta. Harvaan asutussa maassa tilanne oli
kokonaan toinen. Suomessa isojako, joka suurelta osin toteutettiin vasta 1700-luvun
lopulla ja 1800-luvulla, loi perustan maanomistuksen rakenteille. Vasta isonjaon tulok-
sena syntyi 1800-luvulla yksityinen metsänomistus. Pohjois-Suomessa, missä isojako
päättyi varsin myöhään, esimerkiksi Koillismaalla vasta vuoden 1960 vaiheilla, vapaan
kilpailun vallitessa saattoi siirtyä huomattavia maa-aloja tai metsälohkojen osuuksia
omistajaryhmältä toiselle. Asutus oli harvaa ja maata oli runsaasti saatavilla; maan arvoa
talolliset eivät välttämättä ymmärtäneet. Lisäksi taloudelliset tekijät saattoivat helposti
muokata maaperää ostajalle suosiolliseksi. Puunjalostusteollisuuden maanhankinta 1900-
luvun alussa oli huomattavimpia maanomistusoloihin vaikuttaneita tekijöitä Suomessa.2

Puutavarayhtiöiden maanhankinta alkoi laajamittaisesti 1900-luvun alussa. Pelättiin,
että maakaupat kärjistävät yhteiskunnallisia ongelmia. Talonpojat luopuivat tiloistaan ja
kodeistaan alihintaan, työttömyyden; toimeentulovaikeuksien ja irtolaisuuden ennustet-
tiin yleistyvän. Yhteiskunnallisten ongelmien pelko aiheutti laajan julkisen keskustelun
mm. sanomalehdissä. Asiaa tutkittiin myös komiteoissa. Vuonna 1908 valmisteltiin puun-
jalostusteollisuuden maanhankinnan rajoittamiseksi asetus, joka tuli voimaan vasta
15.1.1915. Se pyrki estämään puunjalostusyhtiöitä hankkimasta viljeltyä maata, viljelys-
ten laajentamiselle tarpeellista maata ja viljelmien tarkoituksenmukaiselle käytölle tar-
peellisia metsämaita. Maakauppoja varten oli anottava lupa sen läänin maaherralta, jossa
kiinteistö sijaitsi. Lääninhallitus velvoitettiin pitämään luetteloa myönnetyistä luvista.3

Maanhankintaa rajoittavaa asetusta kierrettiin usealla tavalla. Puutavarayhtiöt ostivat
tiloja omistajiensa nimiin, koska asetus ei koskenut yksityisiä henkilöitä. Maanviljelysyh-
tiöt tai muut apuyhtiöt, joiden liiketoimiin eivät kuuluneet puutavarakauppa tai puunjalos-
tus, oli toinen tapa välttyä lainlaatijan pakotteista. Laittomasti hankittujen tilojen palautta-
misesta säädettiin vuonna 1925 Lex Pulkkinen, jonka mukaan yhtiöiden oli luovutettava
asetuksen vastaisesti hankittu maa maata viljelevälle väestölle, kunnille tai valtiolle.
Lisäksi puutavarayhtiöiden oli palautettava mahdollinen voitto valtiolle.4

Lakia kiertämällä hankituista tiloista puutavarayhtiöiden oli tehtävä kiinteistöjen
menettämisen uhalla ilmoitus asutushallitukselle, joka tutki mahdolliset laittomuudet.
Valtioneuvoston luvalla yhtiöt saattoivat erityistapauksessa pitää hallussaan maata, jonka
hankkimista oli pyritty lain ja asetuksen turvin rajoittamaan. Mainituista tiloista tuli pitää
luetteloa maatalousministeriössä.

Vuoden 1915 asetus ja Lex Pulkkinen rajoittivat ja vaikeuttivat yhtiöiden maanhankin-
taa, mutta eivät kieltäneet sitä täysin. Luvan hankinta, tarkastukset ja viranomaisten lau-

2. Harve 1947, s. 7.
3. Armollinen asetus koskeva rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön

hankintaan maalla 15.1.1915. Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma. 4/1915.
4. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 15.
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sunnot tekivät maanhankinnasta työlään ja aikaa vievän. Jos kyseessä oleva alue oli pieni,
saattoivat kaupasta aiheutuneet kustannukset tehdä oston kannattamattomaksikin.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta liittyy oleellisena osana kiihtyvään teollistumiseen.
Puunjalostusteollisuus siirtyi 1860-luvulta lähtien vesivoiman sijasta höyryyn. Sahausra-
joitukset poistettiin, ja yrittäjämaailmassa vallitsi liberalismi. Suomalaiselle sahateolli-
suudelle avautuivat maailmanmarkkinat. Nousevasta sahateollisuudesta pääsi osalliseksi
myös Pohjois-Suomi. Kauppahuoneet J. W. Snellman G:son, G. & C. Bergbom sekä Uleå-
borgs Sågverk Aktiebolaget, Varjakka Trävaruaktiebolaget ja myöhemmin Aktiebolaget
Uleå sekä Trävaruaktiebolaget Kemi olivat aikoinaan huomattavia sahaajia. Tuotannon
keskittyessä ja kasvaessa luotiin pääomia, joita voitiin sijoittaa metsien- ja maanostoon.
Raaka-aineen hankinta kaikin toteutettavin keinoin oli luonnollisesti tärkeä kysymys elin-
kelpoiselle sahateollisuudelle.

Puutavarayhtiöiden maanhankinnasta ja -omistuksesta on tehty useita selvityksiä,
mutta perusteellista tieteellistä tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Ensimmäiset oman ajan
selvitykset puutavarayhtiöiden maanhankinnasta tehtiin vuonna 1898, jolloin yksityismet-
säkomitea tiedusteli kunnallislautakunnilta yhtiöiden maanomistuksen laajuutta. Kolme
vuotta myöhemmin maanviljelyshallitus tiedusteli kiertokirjeellä maanviljelys- ja talous-
seuroilta sekä lääninagronomeilta vastaavia tietoja. Molemmissa tiedusteluissa saadut tie-
dot olivat sangen epäluotettavia ja kokonaiskäsitystä asiasta ei saatu.5

Vuonna 1901 asetettiin Tilattoman väestön komitea ja sen alakomitea tutkimaan eri
vaihtoehtoja asutustoiminnan kehittämiseksi ja maan hankkimiseksi tilattomalle väestölle.
Alakomitea teki laajoja tutkimuksia maanomistuksesta ja niiden pohjalta J. H. Vennola
julkaisi tutkimuksen Tilastollinen tutkimus yhteiskunta-taloudellisista oloista Suomen
maalaiskunnissa v. 1901. Maanomistus Suomen maalaiskunnissa. Tutkimus sisältää pel-
kästään tilastotauluja. Taulu n:o 5 käsittelee6 ”Tilusalan yhteissummaa maanomistajilla
eri yhteiskunta- ja ammattiryhmissä”. Tilastoissa puutavarayhtiöitten omistama maa on
mainittu kunnittain hehtaareina.

Maanviljelyshallitus päätti tutkia puutavarayhtiöiden maanomistuksen laajuuden julkisen
keskustelun kiihdyttyä ja mahdollisten yhteiskunnallisten epäkohtien noustua esille puuta-
varayhtiöiden maanhankinnan seurauksena. Suomen senaatti nimitti 30.5.1902 komitean
tutkimaan, missä määrin sahayhtiöt ja puunjalostusteollisuutta harjoittavat yritykset ovat
hankkineet maata. Asiantuntijoista kootun komitean kokoonpano vaihtui usein. Mietinnön
valmistuttua vihdoin vuonna 1905 allekirjoittajina olivat puheenjohtaja P. W. Hannikainen
ja muut jäsenet: Johannes Zitting, G. I. von Fieandt, Matti Rossi, Edv. Björkenheim, Heikki
Renvall ja Frans Fr. Ekqvist.7 Heidän valmistelemansa työ julkaistiin nimellä Puutatavara-
liikkeiden maanostoja tutkinut komiteamietintö n:o 8 . Vuodelta 1906.

Komitea keräsi tiedot puutavaraliikkeiden omistamista tiloista, niiden viljelysten ja
rakennusten kunnosta, heinäsadosta ja metsän käytöstä kuntien kunnallislautakunnilta
varta vasten painetuilla lomakkeilla. Lisäksi kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan entis-
ten omistajien maanmyynnin jälkeisiä elämänvaiheita. Tiedot julkaistiin lääneittäin ja
mietinnön liiteosassa ilmoitettiin kunnittaiset tiedot ilman pinta-alamääriä.8

5. Komitealta puutavarayhtiöiden maanostojen tutkimista varten. Komiteamietintö 8/1906, s. 1–3.
6. Vennola 1917, s. 238–239.
7. Komitealta puutavarayhtiöiden maanostojen tutkimista varten. Komiteamietintö 8/1906, s. I–VI.
8. Komitealta puutavarayhtiöiden maanostojen tutkimista varten. Komiteamietintö 8/1906, s. 3–4.
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Kunnallislautakunnille lähetetyt tiedustelut palautettiin komitealle kevättalvella 1903.
Kysymyksiin oli yritetty vastata tunnollisesti, mutta vaillinaisuuksia oli verrattain paljon.
Uutta tiedustelua ei järjestetty, vaan osa komitean jäsenistä teki tarkastuksia eri osiin
maata. Näin menetellen komitea sai riittävästi luotettavaa tietoa mietintönsä perustaksi.9

Komitean hankkima aineisto perustuu kunnallislautakuntien käsityksiin, ja tietojen
luotettavuus on riippuvainen kunnallislautakuntien kyvykkyydestä selvittää oman alu-
eensa maanomistussuhteita. Puutavarayhtiöiden ja sahanomistajien omiin ilmoituksiin ei
ole turvauduttu lainkaan, ei edes tietojen luotettavuuden tarkistamiseksi. Mietinnössä ei
ilmene maanomistuksen kehityssuuntaa, vaan pelkästään vuoden 1902 tilanne. Näin ollen
mietinnön anti on nähtävä lähinnä puutavarayhtiöiden maanhankinnan lähtökohdan selvi-
tyksenä, koska tiedot eivät ulotu puutavarayhtiöiden maanhankinnan vilkkaimpaan kau-
teen.

Maanhankintaa rajoittavasta asetuksesta huolimatta puutavarayhtiöt hankkivat edel-
leen tiloja. Oikeustoimituskunnan esityksestä päätti Senaatin Talousosasto 30.1.1917
toteuttaa tilastollisen tiedustelun kaikista puutavara-, teollisuus- ym. yhtiöiden sekä yksi-
tyisten puutavaraliikkeiden omistajien ja teollisuudenharjoittajien tiloista sekä myös
muista vähintään 2 000 hehtaarin suuruisista samalle omistajalle kuuluvista maaomai-
suuksista, kuitenkin lukuun ottamatta valtiolle, kunnalle tai yleiselle laitokselle kuuluvaa
maaomaisuutta.10 Tutkimustulokset julkaistiin Suomen Virallisessa tilastossa: Suomen
Virallinen tilasto, XXXIII Maanomistustilastoa 1. Yhtiöiden y.m. suurmaanomistajien
maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.

Tutkimus toteutettiin professori Kyösti Haatajan suunnitelmien mukaan. Kyselylomak-
keet ohjeineen toimitettiin kuvernöörien välityksellä kunnallislautakunnille, jotka tarvit-
taessa kääntyivät maanviljelysseurojen viranomaisten puoleen mahdollisimman luotetta-
van tiedon saamiseksi.11 Kuitenkin kysely ensimmäisellä kerralla epäonnistui miltei täy-
sin: lomakkeet palautettiin takaisin 53 kunnallislautakunnalle, ja 232 kunnalta pyydettiin
lisäselvityksiä. Tilaston tekijän mukaan on todennäköistä, että kaikkia tiloja ei otettu huo-
mioon uusintakyselystä huolimatta.12

Huomattavia puutteita ilmeni myös pinta-alatiedoissa. Kyselyn lisäksi tietoja tarkistet-
tiin maanmittauksen ylihallitukselta, läänien maanmittauskonttoreilta ja suurmaanomista-
jilta. Apuna käytettiin Tilattoman väestön alakomitean vuonna 1901 keräämää aineistoa
sekä vuoden 1910 maataloustiedustelun ensiaineistoa. Eräiden tilojen pinta-alatiedot on
interpoloitu siten, että niiden tilojen, joiden pinta-aloista ja manttaaleista oli tiedot, lasket-
tiin manttaalin ja eri tiluslajien suhde, jonka perusteella laskettiin puuttuvien tilojen pinta-
alat.13

Tiedustelua tehtäessä isojako oli vielä kesken Kuusamon, Kuolajärven, Kemijärven
kunnissa sekä suurimmassa osassa Sodankylää. Tiloille ei ollut vielä määritelty pinta-
aloja lainkaan lukuun ottamatta Sodankylää, jossa oli tiedossa 28 tilan pinta-alat ja
lopuille 21 tilalle laskettiin manttaaliluvun perusteella samassa suhteessa pinta-alat. Mui-
den isojaottomien kuntien osalta meneteltiin seuraavasti: tutkittavien tilojen manttaali-

9. Komitealta puutavarayhtiöiden maanostojen tutkimista varten. Komiteamietintö 8/1906, s. 4.
10. SVT XXXIII:1, s. 2.
11. SVT XXXIII:1, s. 3–10.
12. SVT XXXIII:1, s. 13.
13. SVT XXXIII:1, s. 14.
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määrät laskettiin yhteen ja summalla kerrottiin manttaalia kohden tuleva pinta-ala. Oulun
läänin maanmittauskonttorin mukaan manttaalia kohden verollista maata tuli Kemijärven
kunnassa 1 800 ha sekä Kuusamossa ja Kuolajärvellä 2 500 ha. Joutomaan osuudeksi
arvioitiin 50 % verollisen maan alasta. Näin ollen Kuusamossa ja Kuolajärvellä manttaa-
lia kohden arvioitiin maata 3 750 ha ja Kemijärvellä 2 700 ha.14

Edellä mainittu laskentatapa ei ole luotettava, koska siinä ei oteta huomioon jyvitystä.
Isonjaon yhteydessä luokiteltiin maa sen laadun mukaan. Hyvää, kasvukelpoista maata
annettiin tiloille vähemmän kuin huonokasvuista maata. Saman manttaaliluvun tilojen
pinta-alat saattoivat Lapissa tai Peräpohjolassa poiketa toisistaan satoja hehtaareja. Toi-
saalta on muistettava, että tiedustelussa käytetty laskentatapa oli omana aikanaan ainut
mahdollinen menetelmä pinta-ala-arvioita tehtäessä.

Tilastossa mainittujen Oulun läänin tilojen pinta-alat määriteltiin seuraavia lähteitä
käyttäen15:

kunnallislautakunnat 302 tilaa
maarekisteri 813 tilaa
maanviljelysseurat 64 tilaa
interpoloimalla 241 tilaa
yhteensä 1 420 tilaa
Suurin osa tilojen pinta-aloista on saatu maarekisteristä, joka on luotettavin lähde.

Edellytyksenä on kuitenkin se, että kaikki tutkimukseen otettavat tilat on otettu huo-
mioon ja saatu tarkastelun kohteeksi. 

Laajempaan aineistoon perustuva Paavo Harven vuonna 1947 julkaisema tutkimus
Puunjalostusteollisuutta ja puutavarakauppaa harjoittavien yhtiöiden maanhankinta Suo-
messa tehtiin maatalousministeriön toimeksiannosta Metsätieteellisellä tutkimuslaitok-
sella. Tutkimuksen päälähteenä vuoteen 1915 ulottuvasta maanhankinnasta on käytetty
Puunjalostusteollisuuden keskusliiton Metsätieteelliselle tutkimuslaitokselle luovuttamaa
aineistoa. Kaikkien tilojen siirtymisvuotta yksityiseltä yhtiölle ei kuitenkaan ole voitu sel-
vittää, mutta HARVEN mukaan virhe ei kuitenkaan ole huomattava.16

Tiedot vuoden 1915 jälkeisestä yhtiöiden maanhankinnasta on saatu lääninhallitusten
ja maatalousministeriön luetteloista. Vuoden 1915 asetuksen mukaiset, laillisesti hankitut
tilat luetteloitiin lääninhallituksissa ja senaatin tai valtioneuvoston poikkeusluvalla hanki-
tut tilat maatalousministeriössä. Lain vastaisesti hankituista tiloista pidettiin luetteloa asu-
tushallituksessa ja maatalousministeriössä.17

Pinta-alalaskelmissa on käytetty maarekisteritietoja, mutta alueista, joissa isojako oli
toteuttamatta, HARVE on laskenut läänikohtaiset kertoimet. Oulun läänissä HARVEN
mukaan manttaalia kohden tuli keskimäärin 3 200 ha maata.18 Mainittua hehtaarimäärää
ei voida soveltaa koko Oulun lääniin, koska olot maantieteellisesti suurella alueella poik-
kesivat huomattavasti toisistaan. Manttaaliluku määrättiin tilan tuoton perusteella. Pelto-
jen, niittyjen ja karjan tuotto, samoin kuin maan laatu, vaihtelivat huomattavasti eri osissa
Oulun lääniä.

14. SVT XXXIII:1, s. 15.
15. SVT XXXIII:1, s. 16.
16. Harve 1947, s. 29–30.
17. Harve 1947, s. 23–24.
18. Harve 1947, s. 31.



28
Harven tutkimus painottuu vuoden 1915 jälkeiseen maanhankintaan ja on luonteeltaan
yleiskatsaus koko Suomen tilanteeseen. Tiedot ovat läänikohtaisia kunnittaisten tietojen
puuttuessa. Lisäksi tutkimuksesta eivät selviä maata omistaneet yhtiöt. Syyt puutavarayh-
tiöiden maanhankintaan nähdään yleisluonteisina paneutumatta alueellisiin eroihin ja
tekijöihin.

Puunjalostusteollisuuden maanhankintaa ovat käsitelleet aikanaan Heikki Renvall
vuonna 1914 valmistuneessa julkaisussaan Teollisuuden ja maatalouden välinen taistelu
Suomen metsistä. Metsäpoliittinen tutkimus, Bertel Fabritius vuonna 1922 julkaisemas-
saan tutkimuksessa Suomen puunjalostusteollisuuden suhde nykyhetken maakysymyksiin
I. Puunjalostus ja Lex Pulkkinen sekä Aarne Bomanin vuonna 1920 valmistuneessa esi-
tyksessä Yksityisten ja yhtiöiden maanomistus. Taloudellis-tilastollinen tutkielma. Fabri-
tiuksen ja Bomanin tutkielmat ovat varsin suppeita. Boman käsittelee pelkästään Mul-
tian, Heinäveden, Sulkavan, Ruokolahden ja Luumäen kuntia. Fabritiuksen työssä ei ole
otettu huomioon lainkaan Oulun lääniä.

Puunjalostusteollisuuden keskusliitto kokosi puunjalostusteollisuutta harjoittavilta
yhtiöiltä tietoja niiden maanomistuksesta. Tulokset julkaisi Jarl Lindfors artikkelissaan
Tietoja Suomen puunjalostusteollisuuden metsätaloudesta vuonna 1938. Artikkelissa on
ilmoitettu yhtiöiden maanomistus eri osissa maata 31.12.1938. Kuitenkin Kuusamon,
Posion, Kemijärven ja Kuolajärven tiedot puuttuvat toteutumattoman isojaon vuoksi.19

Yliopistollisista opinnäytetöistä tämän tutkimuksen kannalta käyttökelpoisia ovat
Kimmo Moilasen pro gradu -tutkielma Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin metsäkau-
pat teollisuuden tuleviin tarpeisiin Oulujärven vesistöalueella 1900–1912 ja Hannele
Puukilan pro gradu -tutkielma Puutavaraliikkeen kehitys Kajaanin kihlakunnassa v.
1878–1918 sekä Heikki Kupiaisen lisensiaatintyö Suurmaanomistuksen ja pientilallisten
lääni. Kaksijakoisen Kuopion läänin maanomistusolojen päälinjat v. 1890–1941.

Mainitut tilastolliset ja muut tutkimukset painottuvat puutavarayhtiöiden maanhankin-
nan alkuvaiheeseen, ja Harven sekä Kupiaisen tutkimusta lukuun ottamatta niissä ei poh-
dita omistuksen kehityssuuntaa. Puutteellisuuksista huolimatta aiempien tutkimusten ja
tämän tutkimuksen tuloksia voidaan vertailla.

Puutavarayhtiöiden maanhankintaa on käsitelty yleisluonteisesti paikallis- ja puutava-
rayhtiöiden historioissa. Niiden merkitys tämän tutkimuksen kannalta rajoittuu lähinnä
perus- ja taustatietojen hankkimiseen helpottaen varsinaiseen tutkimusaiheeseen suuntau-
tumista.

1.2. Kysymyksenasettelu

Tutkimuksessani pyrin selvittämään Pohjois-Suomessa maata ostaneet yhtiöt ja niiden
hankkiman tilojen määrän ja pinta-alan sekä alueellisen jakaantumisen niin vapaan kuin
rajoitetun osto-oikeuden aikana. Kysymykseen tulevat sekä laillisesti että laittomasti han-
kitut tilat. Huomion kiinnitän laittomien menetelmien käyttöön sekä niiden yleisyyteen ja
laajuuteen. Tutkin myös sitä, montako prosenttia tiloista ja yksityisestä maasta päätyi
puutavarayhtiöiden omistukseen.

19. Lindfors 1939, s. 128–130.



29
Tavoitteenani on kartoittaa puutavarayhtiöiden haltuun päätyneiden tilojen alueelliseen
jakaantumiseen ja määrään vaikuttaneet syyt, siis ilmiön selittäminen. Kainuun osalta on
yhtenä tarkastelukulmana tervatalonpoikien velkaantumisen vaikutus maakauppoihin.
Unohtaa ei myöskään voi Kainuun katovuosia, kehittymätöntä maataloutta ja ”nälkämaa”
-käsitystä. Pyrin tutkimaan myös, miksi puutavarayhtiöiden mielenkiinto suuntautui tie-
tyille alueille ja miksi muutamat seudut eivät houkutelleet lainkaan yhtiöiden ostomiehiä.

Myös maatiloista maksettu hinta on mielenkiintoinen kysymys. Julkisuudessa on vie-
läkin vallalla näkemys siitä, että talollisia huijattiin. Tutkimuksessa pyrin osoittamaan ne
tekijät, jotka vaikuttivat tilojen hintaan ja kauppasumman määräytymiseen. Ostohintojen
alueellisten erojen tarkastelu on myös tärkeä osa tutkimusongelmaa. Tutkimuksessa pyrin
arvioimaan myös sitä, kuinka puutavarayhtiöiden maksama hinta vastasi tilojen todellista
arvoa. Yhtiön tiloista tehtiin arvio, jossa ilmoitettiin puuston kokonaiskuutiomäärä. Puu-
määrän ja voimassa olleen kantohinnan avulla voidaan laskea puuston kokonaisarvo, jota
verrataan kauppasummaan. Maatilojen arvoon vaikuttaa myös niiden luonne, toisin
sanoen, millainen oli metsä-, jouto- ja viljelymaan osuus kokonaispinta-alasta. Lisäksi
viljelymaan omistussuhteet olivat tärkeä tekijä aikakautena, jolloin maatalouden tuotto ei
ollut hyvä. Puutavarayhtiöitä usein syytettiin viljelykelpoisen maan anastamisesta viljeli-
jäväestöltä.

Tarkastelen tutkimusongelmaa lähinnä puutavarayhtiöiden näkökulmasta. Kartoittaa
voisi myös niitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia seurauksia, jotka aiheutuivat maakau-
poista. Tällöin tutkimuskohteena olisi se, kuinka paljon maakaupat lisäsivät irtolaisuutta,
minne maansa myyneet sijoittuivat kaupan jälkeen, miten viljelymaan siirtyminen
yhtiölle vaikutti maatalouden tuottoon. Maakauppojen yhteiskunnalliset seuraukset ovat
oma tutkimustehtävänsä, minkä vuoksi olen rajannut ne tutkimukseni ulkopuolelle.

Tutkimus käsittää ajanjakson vuodesta 1885 vuoteen 1939. Tutkimustehtävä jakaan-
tuu kronologisesti kolmeen pääosaan. Kronologisella jaottelulla pyrin tuomaan esille puu-
tavarayhtiöiden maanomistuksessa ja sen luonteessa ajan kuluessa tapahtuneet muutokset.
Ensimmäinen osa kattaa ajanjakson vuodesta 1885 vuoteen 1915. Tällöin maanhankintaa
ei ollut vielä rajoitettu lainsäädännöllä. Toinen osa kattaa vuodet 1916–1925. Mainittuna
ajanjaksona asetuksella pyrittiin estämään maanhankintaa, mutta puutavarayhtiöt kiersi-
vät lainlaatijan määräyksiä. Kolmannessa, vuodet 1926–1939 käsittävässä osassa tarkas-
tellaan palautuslaki Lex Pulkkisen jälkeistä maanhankintaa. Viimeksi mainittuun ajanjak-
soon sisältyy 1930-luvun lama, ja tutkimuksen tärkeänä tavoitteena on selvittää puutava-
rayhtiöiden maanhankintaa myös talouspulan aikana. Pula-aika kosketti ankarasti talon-
poikaisväestöä. Maatilojen pakkohuutokaupat olivat velkaantuneiden kohtalona. Julkisuu-
dessa on esitetty näkemyksiä siitä, miten puutavarayhtiöt olisivat häikäilemättömästi
käyttäneet talonpoikain taloudellista ahdinkoa hyväksi. Toisaalta puutavarayhtiöt kärsivät
myös lamasta ja niiden liiketaloudellinen kannattavuus oli heikko.

Tutkimukseen liittyvinä taustatietoina tarkastellaan ruukkien maanomistusta, koska
sitä on pidettävä puutavarayhtiöiden maanomistuksen alkuna. Malminjalostusta harjoitta-
neet porvarit olivat samanaikaisesti tai myöhemmin sahanomistajia. Pohjois-Suomen
ruukkien toiminta heikkeni 1880-luvulla olemattomiin ja osa niiden hankkimasta maa-
omaisuudesta siirtyi sahayhtiöille. Niin ikään tervatalous menetti vähitellen merkitystään
1880-luvulta lähtien. Molemmat olivat väistyviä elinkeinoaloja heräävän sahateollisuuden
rinnalla. Tervatalouden jatkeeksi tuli kaupallinen metsäteollisuus, tosin Kemijokialueella
alkoi ensimmäinen suursavottakausi Kainuuta aiemmin jo 1870-luvulla. Oululaiset kaup-
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pahuoneet ja porvarit siirtyivät sahauksessa höyryvoimaan 1860-luvulta lähtien, jolloin
tuotanto kasvoi ja raaka-ainekysymys nousi entistä enemmän esille. Höyrysahojen raken-
taminen vaati keskittymistä ja pääomia. Maanhankinta tuli mukaan liiketoimiin tietyllä
viipeellä, vasta 1880-luvun puolivälistä lähtien. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella
tutkimuksen lähtökohtavuodeksi on määritelty vuosi 1885.

Tutkimus päättyy vuoteen 1939. Tuolloin lama oli hellittänyt ja talouden vauriot alkoi-
vat tasoittua. Talouspula katsotaan päättyneeksi vuonna 1934, mutta siitä huolimatta tut-
kimus ulottuu toiseen maailmansotaan, jotta mahdollisella viipeellä syntyneet tilakaupat
voidaan ottaa huomioon. Todennäköisesti kaikki talolliset eivät selvinneet veloista nousu-
kaudesta huolimatta. Tietysti toinen maailmansota toi rajun muutoksen ulkomaankaup-
paan ja puutavarayhtiöiden kehitykseen: se supisti yhtiöiden taloudellista toimintaa halon-
hakkuuta lukuun ottamatta.

Maantieteellisesti rajaan tutkimukseni Pohjois-Suomeen, jolla tarkoitan entisen Oulun
läänin, nykyisten Oulun ja Lapin läänien aluetta. Alueen pinta-ala oli laaja, Tarton rauhan
jälkeen 179 007 neliökilometriä.20 Maa- ja metsätalous oli pohjoissuomalaisten tärkein
toimeentulon lähde. Vuosina 1880–1940 noin 80 % asukkaista sai toimeentulonsa maa- ja
metsätaloudesta. Ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä Oulun läänin väestöstä asui
noin 91 % maaseudulla. Pohjois-Suomen varhaisin teollisuustuotannon ala oli metsäteol-
lisuus. Kemi, Tornio, Oulu–Haukipudas ja Kajaani olivat tärkeimmät keskukset, joissa oli
suurteollisuutta. Ammatissa toimivasta väestöstä noin 5–6 % työskenteli teollisuudessa.
Vuonna 1920 Oulun läänissä oli Suomen kaikista tehtaista vain 5,8 % ja koko teollisuu-
den tuotannon arvosta ainoastaan 6,7 %.21

Puutavarayhtiöiden maanhankintaan vaikutti tilojen määrä. Ne olivat kauppa-artikke-
leita sijoitustoimintaa harjoittaville yhtiöille, ja mitä enemmän tiloja oli, todennäköisesti
sitä enemmän oli myös mahdollisia myyjiä. Vuosisadan vaihteessa Oulun läänissä, Tun-
turi-Lappia lukuun ottamatta, oli noin 12 200, vuonna 1915 noin 19 200 ja ennen toista
maailmansotaa noin 36 900 tilaa. Tilojen lukumäärän kasvuun vaikuttivat 1920-luvulta
lähtien asutustoiminta, torpparivapautus ja kruunun metsätorppien muodostaminen uudis-
tiloiksi.22

Taloudelliset edellytykset poikkesivat alueen eri osissa huomattavasti toisistaan erilais-
ten luonnonolojen vuoksi. Tästä syystä tutkimusalue on ryhmitelty maantieteellisten ja
taloudellisten olojen perusteella viiteen ryhmään: 1) Lappi ja Peräpohjola (= Lapin lääni),
2) Koillis-Pohjanmaa (= Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi), 3) Oulun ja Raahen seutu
(= Kuivaniemi, Ii, Haukipudas, Hailuoto, Kiiminki, Ylikiiminki, Oulunsalo, Oulujoki,
Kempele, Utajärvi, Muhos, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Ruukki, Temmes, Saloinen,
Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Rautio, Siikajoki,
Revonlahti, Paavola, Rantsila, Pattijoki ja Vihanti), 4) Kainuu (= Kuhmoniemi, Sotkamo,
Ristijärvi, Hyrynsalmi, Puolanka, Paltamo, Säräisniemi, Vuolijoki ja Kajaanin mlk), 5)
Haapajärven alue (= Haapavesi, Pulkkila, Kestilä, Piippola, Pyhäntä, Kärsämäki, Pyhä-

20. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 3.
21. Suomenmaa IX.1. 1929, s. 39. Ahvenainen 1985, s. 292–293. Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina

1880–1975. Tilastollisia tiedonantoja n:o 63, s. 332–338. Tilastokeskus 1979.
22. Ahvenainen 1985, s. 306. Komitealta puutavaraliikkeen maanostoja varten. Komiteamietintö 8/1906. Liite

11. Ks! Taulukko 31, s. 122.
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järvi, Haapajärvi, Reisjärvi ja Nivala). Edellä mainittu aluejako helpottaa tutkimustulos-
ten vertailua ja johtopäätösten teko on yksiselitteisempää.

Tutkimuksessa otetaan huomioon ajan kuluessa tapahtuneet kuntien rajamuutokset.
Esimerkiksi Sodankylästä erotettiin itsenäisiksi kunniksi Savukoski ja Pelkosenniemi ja
Kuusamosta erotettiin Posio. Puutavarayhtiöiden tilat tilastoidaan aina vallitsevan kunta-
jaon mukaan. Pohjois-Suomen kaupungit on jätetty tutkimuksesta pois, koska puutavara-
yhtiöt omistivat niissä pelkästään tontteja sekä lastaus- ja varastopaikkoja. Pohjois-Lappi,
Enontekiön, Utsjoen, Inarin ja Petsamon kunnat, olen rajannut tutkimusaiheen ulkopuo-
lelle niiden heikkojen puuvarojen ja huonojen kaukokuljetusmahdollisuuksien vuoksi.

Kartta 1. Tutkimustehtävän alueellinen rajaus

Lähde: Suomen kartasto vuodelta 1910. Suomen maantieteellinen seura. Kartta N:o 1. –Piirros Antero Tervonen.
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Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty tilat, joiden käyttötarkoitus oli muu kuin raaka-
aineen turvaaminen teollisuudelle. Kaupungeissa ja kirkonkylissä puutavarayhtiöillä oli
asutustarpeeseen varattuja tontteja, jokivarsilla lanssipaikkoja, vesijättömaita vesioikeuk-
sien hankkimiseksi, koskitiloja mahdollisten voimalaitosten varalta, soramonttuja raken-
nustarkoituksiin. Lukumääräisesti mainittuja maakaistoja oli paljon, mutta pinta-alalla
mitattuna niiden merkitys oli vähäinen.

Tutkimuksen kaksi keskeisintä käsitettä ovat tila ja puutavarayhtiö. Tilalla tarkoite-
taan kiinteistöä, jossa oli rakennukset ja maa, sekä myös lohkotilaa, joka saattoi olla ulko-
metsäpalsta tai erotettu määräala ilman asumuksia. Kruununtiloja ja perintötiloja ei ole
erotettu toisistaan, koska niiden väliset erot metsänkäytössä olivat kaventuneet olematto-
miin tutkimusajanjaksoon tultaessa. Kruununtilallinen ei omistanut maata, vaan hänellä
oli veronmaksua vastaan tilan hallintaoikeus. Kruununtilallinen saattoi lunastaa talon
perintötilaksi maksamalla etukäteen kolmen vuoden verot.23 Tarvittaessa tilan hallintaoi-
keus oli siirrettävissä toiselle24, joten puutavarayhtiöillä ja niiden omistajilla oli mahdolli-
suus hankkia kruununtilojen käyttöoikeuksia. JUTIKKALAN mukaan kruununtilat olivat
"melkein tykkänään hävinneet" 1800-luvun loppuun mennessä. Oulun läänissä talonpojat
ostivat vilkkaasti 1890-luvulta lähtien kruununtiloja perinnöksi.25 Henkikirjojen mukaan
kruununtiloja oli vähän, ja puutavarayhtiöiden maanostoa rajoittaneessa asetuksessa vuo-
delta 1915 niitä ei enää lainkaan mainittu.26 

Puutavarayhtiöllä tarkoitetaan yritystä, jolla oli omaa puunjalostusteollisuutta tai joka
kävi pelkkää puutavarakauppaa. Osa maata omistaneista yhtiöistä osti metsiä, hakkautti
ne ja myi puun raakana puunjalostajille tai ulkomaalaiselle ostajalle.

Tiloista maksettua kauppasummaa arvioitaessa joudutaan käyttämään käsitteitä, jotka
ovat suhteellisia. Huokea, edullinen ja kallis eivät ole yksiselitteisiä sanoja, koska saman
suuruiset hehtaarihinnat eri aikoina tai eri ympäristöissä eivät useinkaan ole vertailukel-
poisia keskenään. Huokealla ja edullisella hinnalla tarkoitetaan hintatasoa, joka oli vallit-
sevan hintatason mukainen tai sitä alhaisempi. Kallis kauppasumma tarkoittaa keskimää-
räistä korkeampaa hehtaarihintaa. Sanaa halpa on pyritty välttämään, koska se voidaan
ymmärtää negatiiviseksi tai asenteelliseksi ilmaisuksi.

1.3. Lähteet ja tutkimusmenetelmät

Keskeisin lähdeaineisto koostuu kihlakuntien henkikirjoittajien pitämistä henkikirjoista,
maarekisteristä ja puutavarayhtiöitten maanomistukseen ja -hankintaan liittyvistä asiakir-
joista. Henkikirjoissa on mainittu kihlakunnan alueella olevien pitäjien tilat ja lohkotilat
kylittäin. Lähteestä saadaan selville tilan nimi, numero, manttaaliluku, omistaja ja asuk-
kaat. Lisäksi henkikirjoissa on torpat, kruununtorpat ja mäkituvat. Jos tila oli puutavara-
yhtiön omistuksessa, lähteessä on merkintä mahdollisesta vuokralaisesta. Henkikirjat ovat
koko tutkimusalueelta ja tutkimusajalta täydelliset lukuun ottamatta Kuolajärven, Kitti-

23. Jutikkala 1946, s. 121.
24. Jutikkala 1946, s. 181.
25. Jutikkala 1946, s. 182.
26. Armollinen asetus koskeva rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön

hankintaan maalla 15.1.1915. Suomen suurruhtinaanmaan asetuskokoelma. 4/1915.
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län, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken ja Muonion vuoden 1926 henkikirjoja. Ne
ovat Kansallisarkistossa, mutta huonokuntoisuuden vuoksi niille on määrätty käyttörajoi-
tus. Henkikirjojen puuttuminen mainitulta vuodelta ei ole tutkimuksen kannalta suuri
puute, koska vuoden 1925 henkikirjoja ja Oulun maakunta-arkiston ylläpitämää lainhuu-
tokortistoa hyväksi käyttäen saadaan kerättyä puuttuvat tiedot. Lainhuutokortistoon on
merkitty tilakohtaiset omistajavaihdokset lainhuutopäivämäärineen. Tarvittaessa omista-
javaihdokset ja hintatiedot voidaan selvittää lainhuudon liitteenä olevasta kauppakirjan
jäljennöksestä.

Henkikirjoista poimittujen tilojen nimen ja numeron perusteella on etsitty kunnittain
pidetystä maarekisteristä tilakohtaiset pinta-alatiedot. Maarekisteriin on merkitty omis-
taja, jos tilalla on tehty jakotoimituksia. Näin ollen maarekisterin tietoja omistajan osalta
voidaan vertailla henkikirjojen tietoihin. Tilaluetteloita ja pinta-alatietoja on myös puuta-
varayhtiöiden omissa arkistoissa.

Pinta-alalaskelmien teko kunnissa, joissa isoajakoa ei ollut vielä tehty tutkimusajan-
jakson aikana, tuottaa erityisiä ongelmia. Tässä tutkimuksessa on pinta-alat entisten knih-
tikontrahtipitäjien Kuusamon, Posion, Kuolajärven ja Kemijärven osalta laskettu ison-
jaon toteuttamisen jälkeen vallinneen tilanteen mukaan. Esimerkiksi Posion ja Kuusamon
isojako päättyi 1960-luvun vaiheilla, ja silloin tiloille määrättyjä pinta-aloja on sovellettu
takautuvasti aina tutkimusajanjakson alkuvaiheeseen saakka. Menetelmä ei anna tarkkoja
tietoja tilakohtaisista pinta-aloista takautuvasti, koska tilojen manttaaliluku muuttui
isoonjakoon tultaessa. Jos isojako olisi tehty aikaisemmin, tilat olisivat todennäköisesti
saaneet enemmän maata. Tiloille tehtiin ennen isoajakoa manttaalitarkastus, ja jos tila oli
rappeutunut ja sen tuotto oleellisesti heikentynyt, isossajaossa pinta-alan perustana ollut
manttaaliluku aleni. Maatalouden tuotto saattoi heiketä kahdesta syystä: vuokraviljelijä ei
kehittänyt tilaansa yhtä innokkaasti kuin tilanomistaja olisi tehnyt, ja tilat oli ostettu
enemmän metsätalouden kuin maatalouden harjoittamista varten.27 

Toisena ongelmana on yhteismetsäosuuden määritteleminen. Osa manttaaliluvun edel-
lyttämästä pinta-alasta sisältyi yhteismetsäosuuteen. Osakastilojen manttaaliluvun perus-
teella voidaan antaa vain karkea arvio yhteismetsäosuuden teoreettisesta pinta-alasta. Täl-
löin kerrotaan tilan manttaaliluvulla se hehtaarimäärä, joka yhtä manttaalia kohden oli
määrätty yhteismetsäosuudeksi. Esimerkiksi Kuusamossa 0,0985 manttaalin tilan teoreet-
tinen yhteismetsäosuus määräytyy seuraavan laskutoimituksen kautta: 0,0985 x 750,0 ha/
1 manttaali = 73,9 ha. Mainittu arvio koskee pelkästään verollista maata, tilakohtainen
joutomaan osuus on laskettava koko yhteismetsän joutomaasta. Esimerkiksi Kuusamon
yhteismetsässä oli joutomaata manttaalia kohden 277 ha. Näin ollen esimerkkitilan jouto-
maan osuus on 0,0985 x 277/1 manttaali = 27,3 ha.28 Laskettaessa Kuolajärven ja Kemi-
järven tilojen yhteismetsäosuudet on otettu huomioon paikkakuntakohtaiset manttaalia
kohden määrätyt maalajisuhteet.

Eri menetelmillä laskettuja pinta-aloja havainnollistaa seuraava esimerkki. Kuusamon
kunnan Alakitkan kylässä sijaitsevan Hietalan tilan n:o 61 manttaaliluku on 0,0985, ja

27. Oulun metsäkonttorin toiminta v. 1934, s. 1–3. Ab Uleå Oy:n metsäosaston toimintakertomuksia v. 1923–
1934. Ab Uleå Oy. II E 2. OMA. 

28. Kuusamon yhteismetsän erottamisesta ja sijoittamisesta v. 1953–1956. Kuusamon yhteismetsän asiakirjat
TN 50531. II osa, s. 2–55. Tehneet maanmittausinsinöörit Veijola Veikko ja Savola Eljas. 63.31, Pohjois-
Pohjanmaan maanmittaustoimiston arkisto. Oulu.
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isossajaossa sen pinta-alaksi määriteltiin 197,560 ha. Edellä laskettu yhteismetsän teoreet-
tinen pinta-ala on verollisen maan osalta 73,9 ha ja joutomaan osalta 27,3 ha. Tilan
”yhteispinta-ala ” on 197, 560 ha + 73,9 ha + 27,3 ha = 298,76 ha.

Saman tilan pinta-alaksi HARVEN laskentamallin mukaan tulee 0,0985 x 3 200 ha /
manttaali = 315,2 ha. Vuoden 1917 Maanomistustilastossa käytetyn laskentatavan
mukaan pinta-alaksi saadaan 0,0985 x 3 750 ha = 369,4 ha. Tätä arviota on pakko pitää
liioittelevana, koska siinä joutomaan osuus on arvioitu liian suureksi. Käytetty kerroin
3 750 ha sisältää joutomaaksi arvioidun osuuden, joka on arvioitu 50 %:ksi tilojen koko-
naispinta-alasta. Esimerkiksi Kuusamon yhteismetsässä joutomaata oli perustamisvai-
heessa noin 30 %.29

Tutkimuksessa käytetty menetelmä pinta-alojen arvioimiseksi entisissä knihtikontrah-
tipitäjissä on ainoa vaihtoehto, jos pinta-alatietoja halutaan esittää. Pinta-alatietojen
arvioiminen on perusteltua, jotta voitaisiin vertailla eri alueita keskenään. Aiemmissa tut-
kimuksissa käytetyt menetelmät ovat epätarkempia, koska aikoinaan ei ollut käytössä riit-
tävästi isojakotietoa. Esimerkiksi yhteismetsäosuutta ei ole voitu ottaa huomioon, ja jou-
tomaiden laajuudesta ei ollut vielä tuolloin riittävästi selvyyttä.

Henkikirjoista ja maarekisteristä hankitut tiedot tilastoidaan kunnittain viiden vuoden
välein. Tutkimuksen päälukujen rajakohdat selvitetään molempien vuosien osalta (vuodet
1915 ja 1916, 1925 ja 1926). Mainitut vuodet ovat tutkimusaiheen kannalta tärkeitä,
koska niihin kohdistuvat lainsäädännön muutokset. On hyvinkin mahdollista, että henki-
kirjoihin ei aina ajoissa keritty ilmoittaa omistajavaihdoksia. Tästä syystä asiaa on tarkas-
teltu tarkemmin. 

On syytä tähdentää, että henkikirjoissa tiedot ilmoitettiin tammikuun 1. päivänä vallin-
neen tilanteen mukaan. Tästä syystä puutavarayhtiöiden ilmoittamissa pinta-alatiedoissa
esiintyy pieniä ristiriitaisuuksia. Puutavarayhtiöt ilmoittivat yleensä pinta-alatiedot vuosi-
kertomuksissaan, joiden aineisto oli kerätty kesällä tai syksyllä. Tilojen lohkominen oli
kuitenkin maarekisteritietojen mukaan miltei jatkuva tapahtuma. Näin ollen on mahdol-
lista, että maarekisteristä ja henkikirjoista hankitut tiedot eivät vastaa kaikilta osin puuta-
varayhtiöiden ilmoituksia.

Tärkeimpiä puutavarayhtiöiden arkistoja ovat Pohjois-Suomessa puunjalostusteolli-
suutta harjoittaneiden J. W. Snellman G:sonin, Ab Uleå Oy:n, Kemin Puutavara Osakeyh-
tiön ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön asiakirjat, joita säilytetään Oulun maakunta-
arkistossa. Elinkeinoelämän keskusarkistossa säilytettävissä Anders Kurth & Co:n30 ja A.
Santaholma Oy:n asiakirjoissa on vain muutamia mainintoja maaomaisuuden määrästä.
Eteläsuomalaisten yhtiöiden maanomistus Pohjois-Suomessa oli vähäistä, joten pääpaino
on pohjoissuomalaisten yhtiöiden asiakirja-aineiston tutkimisessa.

Puunjalostusteollisuuden maanhankintaa rajoittavan asetuksen jälkeen lääninhallituk-
set velvoitettiin luetteloimaan kaikki puutavarayhtiöitten laillisesti ostamat tilat. Oulun
lääninhallituksen arkistosta ei kuitenkaan löydy mainittua luetteloa. Mainitun lähdeaineis-
ton puuttuminen voidaan korvata yhdistämällä eri asiakirjojen tietoja. Henkikirjoista poi-
mitaan vuoden 1915 jälkeen puutavarayhtiöiden omistukseen siirtyneet tilat, ja niitä ver-

29. Kuusamon yhteismetsän erottamisesta ja sijoittamisesta v. 1953–1956. Kuusamon yhteismetsän asiakirjat
TN 50531. II osa, s. 2–55. Tehneet maanmittausinsinöörit Veijola Veikko ja Savola Eljas. 63.31, Pohjois-
Pohjanmaan maanmittaustoimiston arkisto. Oulu.

30. W. Rosenlew & Co:n arkiston yhteydessä.
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rataan asutushallituksen luetteloon, jossa on mainittu laittomasti hankitut tilat. Näin saa-
daan selvyys sekä laillisesti että laittomasti hankituista tiloista.

Tervatalonpoikain velkaantumista on tutkittu tervanostajien velkaluetteloista, joista on
poimittu velallisen kotikylä ja talon nimi. Mainittua tilaa on verrattu henkikirjojen tietoi-
hin omistajan osalta. Mainitulla menetelmällä voidaan selvittää ne tervavelallisten tilat,
jotka päätyivät puutavaraliikkeen omistukseen. Velkaantumista on selvitetty myös kruu-
nun voutien pitämistä ulosotto- ja pakkohuutokauppa-asiakirjoista.

1900-luvun alkuvaiheen puutavarayhtiöiden maakauppoihin liittyvää keskustelua on
seurattu Perä-Pohjolaisesta, Kaiusta, Kalevasta ja Kainuun Sanomista. Lehtikirjoittelua
tutkimalla on pyritty hahmottelemaan se ilmapiiri, joka syntyi puutavarayhtiöiden osto-
miesten rynnätessä kaupantekoon talonpoikain omistamalle maalle. Kirjoitusten sävy oli
kärkevää ja osittain yksipuolista, joten asiatietojen osalta lehtiin on suhtauduttava kriitti-
sesti. Niistä kuitenkin heijastui oman aikakautensa suhtautuminen.

Tutkimus sisältää runsaasti numerotietoja ja eri laskutoimituksilla tuotettua tietoa.
Inhimillisten virheiden mahdollisuus on olemassa. Virheiden eliminoimiseksi taulukoin-
nissa on käytetty ”kaksinkertaista menetelmää”. Ensiksi on esitetty kuntakohtaiset pinta-
alatiedot ja tilojen lukumäärätiedot, seuraavaksi on tilastoitu yhtiöitten omistamien tilo-
jen määrä ja pinta-alat vastaavalta alueelta. Mainittujen lukujen summien on oltava kes-
kenään yhtä suuria. Tutkimuksen luonteen vuoksi systemaattisten virheiden osuus on ole-
maton, joten pelkästään satunnaiset virheet ovat mahdollisia. Virheiden havaitsemiseksi
on vertailtu eri lähteistä hankittua tietoa keskenään. Esimerkiksi henkikirjoista ja maare-
kisterikirjoista saatuja numerotietoja voidaan verrata puutavarayhtiöiden pitämiin tila- ja
pinta-alaluetteloihin.



2. Maanhankinnan edellytykset

2.1. Pohjois-Suomen metsien taloudellinen hyödynnettävyys

2.1.1. Metsävarat ja metsien kunto

Suomen metsävaroja kuluttivat ennen metsäteollisuuden syntyä kotitarvekäytön lisäksi
kaskeaminen, tervanpoltto, laivanrakennus ja laiduntaminen. Maanmittaus- ja metsähalli-
tuksen ylijohtajan C. W. GYLDÉN arvioi 1850-luvulla puun vuotuisen kulutuksen ole-
van 16 miljoonaa kuutiometriä, joka metsähehtaaria kohden laskettuna oli 1,1 kuutiomet-
riä. Reilut sata vuotta myöhemmin professori KULLERVO KUUSELAN arvio kaskeami-
sen ja tervanpolton aiheuttamasta puun kulutuksesta ei poikennut nimeksikään GYLDÉ-
NIN näkemyksestä. KUUSELAN mukaan tervatalouden aikana puuta kului noin 10 mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa, mikä vastasi selluteollisuuden vuositarvetta 1970-luvulla.
Lisäksi kaskeamisessa haihtui toiset 10 miljoonaa kuutiometriä savuna ilmaan.1

Sahateollisuuden voimistumisen myötä Suomen metsävarojen, erityisesti järeän puus-
ton, pelättiin ehtyvän edullisten kuljetusetäisyyksien säteeltä. Aikakautensa metsäasian-
tuntijat eivät kyenneet arvioimaan metsien tilaa ja kokonaispuumäärää. Epätietoisuus
Suomen metsävaroista ja metsien kunnosta päätettiin ratkaista turvautumalla Tharandin
maatalous- ja metsäakatemian johtajan, Saksin kuninkaallisen metsäneuvoksen
EDMUND VON BERGIN asiantuntemukseen. Hän saapui maahamme kesällä 1858 ja
aloitti työlään ja vaativan arvioinnin koko Suomen metsien tilasta.2 Pohjoisin arvioimis-
alue ulottui 68. leveysasteen pohjoispuolelle, mistä paluumatka suuntautui Kainuuta ja
Itä-Suomea sivuten etelään. EDMUND VON BERG kiinnitti huomion napapiirin alueen
metsävaroihin. Hän totesi alueella olevan kallisarvoisia puita, joiden kasvunopeutta ei
voinut verrata Etelä-Suomen oloihin. Järeimpien petäjien iäksi VON BERG arvioi 200–
250 vuotta. Tarkkaa puumäärää hänen näkemyksensä ei sisältänyt: ”näitä puita on yllin-
kyllin” oli ainut mittayksikkö. Katselmus sisälsi lausunnon metsien riittävyydestä. Mikäli
kruununmetsien valvontaa ei järjestettäisi, ne tulisivat tuhoutumaan uudistalollisten ja

1. Leikola 1988. Esipuhe teokseen: Berg von, Kertomus Suomenmaan metsistä 1859, sivunumeroton.
Kuusela 1988, s. 23, 25.

2. Leikola 1988, sivunumeroton esipuhe.
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puukauppiaitten vuoksi. Hyvät lauttausmahdollisuudet houkuttelivat pohjanperille saha-
yrittäjiä, jotka hyödynsivät liikaa raaka-ainevaroja. VON BERGIN mukaan alueen metsää
tuli hakata valikoivalla raivaushakkuilla: tarvepuu voitiin ottaa, mutta nuorta metsää varo-
malla ja uuden metsän kasvua edistämällä.3

Pohjois-Suomen metsävaroista VON BERGILLÄ oli yhtenevä käsitys GYLDÉNIN
kanssa, joka laati Suomen metsävaroista selvityksen ja havainnollisti kartalla metsiemme
tilaa vuonna 1850.

Kartta 2. Pohjois-Suomen metsävarat vuonna 1850 Gyldénin mukaan

Lähde: Leikola 1988. Sivunumeroton esipuhe teokseen (uusintapainos) Edmund von Berg, Kertomus Suomen-
maan metsistä. –Piirros Antero Tervonen.

3. Berg von 1859, s. 13–14.
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Pohjois-Suomessa vallitsi tukkipula rannikkokaistaleella Kalajoelta nykyiselle Ylitor-
niolle saakka. Oulun läänin tukkipuuraja kulki Rovaniemen, Pudasjärven, Utajärven ja
Pyhäjärven länsiosia sivuten Kalajokeen saakka, jonka itäpuolella alkoivat tukkimetsät.
Suomenselän itäpuolelta lähtien metsä alkoi järeytyä. Heikkopuustoisen rannikkoalueen
eteläosasta Iin korkeudelle saakka oli tervanpoltto 1700-luvulla kuluttanut metsiä. Lisäksi
laivanrakennus ja vesisahoihin perustuva sahateollisuus oli omalta osaltaan käyttänyt
lähiseutujen ja jokivarsien rantametsiä, mutta sahojen tukkikiintiöt olivat olleet pieniä.
Pohjanlahden rannikon maaperä ei ollut tukkimetsän kasvulle parasta mahdollista. Enti-
nen merenpohja oli rehevää ja kosteaa maata, jossa mänty kasvaa huonosti. Lisäksi ranta-
niittyjen osuus pinta-alasta oli huomattava.

Pohjoisessa osassa Lappia tukkipula aiheutui luonnon oloista: mäntymetsät harvenivat
huomattavasti 68. leveyspiirin pohjoispuolella. Kainuun eteläosa ja Oulujärven ympä-
ristö jokivarsineen kärsivät tukkipulasta. Kainuun metsävaroja oli kuluttanut tervan-
poltto, joka kuljetussyistä keskittyi aluksi vesistöjen varsiin. Kaskitalous oli toinen Kai-
nuun metsiä kuluttanut elinkeino.

Kaikenlaista metsää oli runsaasti Keski- ja Koillis-Lapissa, Koillis-Pohjanmaalla ja
Kainuun pohjois- ja itäosissa. Lappi ja Koillis-Pohjanmaa olivat harvaan asuttua, ja nii-
den metsät olivat saaneet olla rauhassa. Siellä kaskeaminen ja tervanpoltto olivat olleet
vähäistä Kainuuseen verrattuna. Harvaan asutetun seudun talolliset eivät voineet kotitar-
vekäytöllä kuluttaa huomattavasti metsiä. Myös pitkä etäisyys Kemi- ja Iijoen latvoilta
rannikolle rajoitti aluksi metsien käyttöä sahateollisuuden tarpeisiin.

VON BERGIN ja GYLDÉNIN arvio Pohjois-Suomen metsistä ei perustunut tieteelli-
siin menetelmiin. Se oli silmämääräinen, puuvaroja varjeleva katselmus metsien tilasta.
Tiedot saattoivat olla harhaanjohtavia ja jopa vääriä, mutta omana aikakautenaan ne tus-
kin jäivät vaille sahateollisuutta harjoittavien yrittäjien huomiota. VON BERGIN arvio
oli ainoa julkaistu ohjenuora hankinta-alueita kartoittavalle metsänhoitajalle.

Huomattavasti täsmällisempi arvio Lapin ja Peräpohjolan metsistä julkaistiin vuonna
1903 J. CASTRÉNIN Kemi–Rovaniemi-rautatiehanketta käsittelevässä tutkimuksessa.
Lapin parhaat metsät olivat Sodankylän eteläpuolella, Pelkosenniemen, Savukosken,
Kuolajärven, Kemijärven ja Kittilän alueella. Lisäksi Länsi-Lapissa, lukuun ottamatta
Tornion- ja Muonionjoen suistoa, oli huomattavan laaja runsaspuustoinen alue. Metsää oli
vähän Ylä-Lapissa, Pohjanlahteen laskevien jokien alajuoksulla, mutta myös Koillis-
Lapissa sekä Kuusamon itäosassa, alueella, missä vedet virtaavat itään.4 Castrénin tutki-
muksessa ei ilmoitettu puuston määrää tilavuutena, vaan tukkien ja hirsien kappalemää-
ränä. Näin ollen metsävaroista annetut tiedot eivät ole vertailukelpoisia myöhemmin teh-
tyjen kuutioperusteisten arvioiden kanssa.

4. Castrén 1903, Karttaliite n:o 1.
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Kartta 3. Pohjois-Suomen metsävarat vuonna 1903

Lähde: Castrén 1903, karttaliite. –Piirros Antero Tervonen.

Kaskeaminen oli yleistä vielä 1860-luvulla Kainuussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja
Kuusamossa, mutta jo vuonna 1913 se oli käynyt harvinaiseksi. Nykyisen Lapin läänin
eteläosassa metsän polttaminen viljelymaaksi oli ollut vähäistä, ja pohjoisempana sitä ei
ilmennyt lainkaan. Kainuu oli tärkeä tervantuotantoalue. Tärkeimmät tervapitäjät olivat
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Kuhmo, Paltamo, Suomussalmi ja Kajaanin maalaiskunta. Kuhmo oli pinta-alaltaan laaja
pitäjä ja sen tervanpoltto oli mittavaa: se tuotti eniten tervaa koko Suomessa. Huomattava
tervanpoltto rasitti Kainuun lisäksi aluetta, joka ulottui Oulusta Iihin saakka, mutta
Oulusta etelään päin metsän puute esti tervanpolton. Kainuuseen verrattuna tervanpolttoa
oli vähemmän Kestilässä, Pulkkilassa, Piippolassa ja Kärsämäellä. Lapin ja Koillis-Poh-
janmaan metsät säästyivät tervanpolton ja kaskeamisen aiheuttamilta huomattavilta
yhteisrasituksilta. Sitä vastoin Kuusamosta ja Pudasjärveltä on havaintoja metsää tuhoa-
vasta poronhoidosta: 1900-luvun alussa naavaisia tukkipuita ja lupon verhoamaa kuusik-
koa kaadettiin niin runsaasti, että puhuttiin metsän raiskauksesta. Pudasjärveltä on ole-
massa tieto, jonka mukaan poroa kohden kaadettiin talvessa noin 120 kuusta hätäravin-
noksi. POHTILAN mukaan poroille kaadetut puut olivat pääsääntöisesti vanhoja ja kituli-
aita, joten ne eivät muuttaneet metsien kehityksen kokonaiskuvaa. Huonojen uittomahdol-
lisuuksien takia kuusamolaiset eivät arvostaneet metsiään. Yksityismetsät olivat lohko-
kuntien hallinnassa isonjaon viivästymisen takia, ja kotitarvehakkuut olivat hallitsematto-
mia.5

Kainuussa tervanpoltto ja kaskeaminen vaikuttivat metsien ikärakenteeseen ja puulaji-
suhteisiin. Miltei kaikki maakunnan kuivat maat oli poltettu viljelyksiksi joko kerran tai
useammin. Kaskiviljelykausi kesti noin kolmesataa vuotta, joten varsinaisia Kemijokialu-
een tyypillisiä ikimetsiä ei voinut syntyä Kainuuseen. Käytössä ollut viljelymenetelmä
voimisti nuorten ja hyväkasvuisten mäntymetsien syntyä, mutta tervanpoltolla oli päin-
vastaiset vaikutukset. Tervaa valmistettiin männystä, mutta kuuset jätettiin pystyyn,
minkä vuoksi metsät kuusittuvat. Tosin kuusikoiden syntyä vähensi niiden kaskeaminen.
Aluksi tervahaudat sijaitsivat vesistöjen välittömässä läheisyydessä, mutta lopulta jopa 35
kilometrin päässä kuljetusväylältä. Tervanpolton vaikutus levisi laajalle runsasjokisessa
Kainuussa.6

Nykyisen Lapin läänin alueella metsien tila oli kokonaan toinen. Pohjoiset metsät
uudistuivat lähinnä vain metsäpalojen jälkeen, ja pakostakin puut olivat vanhoja. Yli-ikäi-
nen metsä rappeutui: se lahosi enemmän kuin kasvoi. Vuotuinen kasvu ei riittänyt täyttä-
mään sitä puumäärän menetystä, joka syntyi luontaisen poistuman vuoksi. Asiantuntijat
pitivät puuston nuorentamista välttämättömänä. Kuitenkin keinot metsien uudistamiseksi
olivat vähäiset, ja epäonnistumisen riski oli ilmeinen. Esimerkiksi kuivilla jäkäläkan-
kailla luonnonmukainen taimettuminen kohtasi pahoja vaikeuksia. Syyksi nähtiin ankara
ilmasto, vaikeat lumiolot, karu maaperä ja porojen kasvualustaa turmeleva jäkälänkaivu
sekä useat perättäiset siemenkadot.7 Toinen huomattava ongelma oli kuusivaltaisuuden
voimistuminen Lapin metsissä. Näreet olivat laadultaan huonoja ja sahapuuksi sopimatto-
mia. ”Taivaan painama ja maannousema” kuusikko vei männyltä elintilaa. Hakkuut tuli-
kin tehdä siten, ettei kuusi estäisi uusien mäntymetsien syntyä.8 Metsänhoidollisia hak-
kuita ei kuitenkaan tehty riittävästi. 1930-luvun lopulla kuusimetsien uudistamisessa oli
epäonnistuttu: männyn kylvö ei tuottanut tulosta, vaan aukeat enemmän laajenivat kuin
metsittyivät.9

5. Tapio 1909, s. 156–157. Ylivakkuri 1980, s. 253, 258. Heikinheimo 1915, s. 56–57. Karttaliitteet 1 ja 2.
Pohtila 1984, s. 286–287. Aikio–Helle 1985, s. 199. Ahvenainen 1985, s. 296–297.

6. Virtanen 1982, s. 15.
7. Aaltonen 1915, s. 108–110 ja 118–119.
8. Sohlman 1917, s. 143–146.
9. Virtanen 1993, s. 363–364.
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Varhaisimmat hakkuumenetelmät eivät säästäneet eivätkä uudistaneet metsää. Ne eivät
myöskään parantaneet riittävästi jäljellejäävän kasvavan puuston laatua.10 Vähäiselläkin
hakkuumäärällä voitiin pilata metsän kasvu pitkäksi aikaa ja lisätä alueen alituottoi-
suutta. Vielä 1900-luvun alussa metsästä hakattiin määrämittaiset puut kiinnittämättä itse
metsään suurtakaan huomiota. Metsähallitus antoi jo 1800-luvun lopulla ohjeet riittävien
siemenpuumäärien jättämisestä leimikoihin, mutta käytännössä määräykset jäivät toteut-
tamatta. Hirren- ja tukkipuunharsinnassa kaadettiin kaikki mitan täyttävät puut ja jäljelle
jäivät valtapuuston tai ylispuiden katveessa kasvaneet tarrit.11 Hakkuut heikensivät puus-
ton laatua, ja sen luontainen uudistuminen estyi, koska metsä säilytti tiheytensä ja riittä-
vää avaruutta taimettumiselle ei syntynyt. Lisäksi metsään jätettiin pystyyn yli-ikäiset,
joko honkiintuneet tai lahovikaiset puut, jotka omalta osaltaan korostivat puuston tasapai-
notonta rakennetta. Metsähallitus määräsi hirrenharsinnan lopetettavaksi vuonna 1919 jul-
kaistussa kiertokirjeessä. Sen sijaan oli siirryttävä todellisiin uudistustapoihin, joista tuol-
loin pidettiin parhaana siemenpuuasentoa. Jos laadukkaita siemenpuita ei ollut riittävästi,
ainoa vaihtoehto oli kylvö.12 Lopullisesti tukkipuuharsinnasta luovuttiin vasta 1940-
luvulla luonnonmukaisen metsien käsittelytavan yleistyttyä. Lähtökohtana oli 1920-
luvulla alkaneet suuret paperipuusavotat, jolloin pienpuulle syntyi markkinat. Tällöin har-
vennushakkuista tuli taloudellisesti kannattavia.13 Luonnonmukainen metsienkäsittely
merkitsi ”altapäin ottoa”. Toisin sanoen ensivaiheessa poistettiin valtapuuston katveessa
varttuneet puut. Jäljelle jäänyt metsä oli hyvälaatuista, ja se sai kypsyä päätehakkuuseen
saakka, jolloin sahateollisuus sai ensiluokkaista raaka-ainetta. Lisäksi harvennuksessa
korostettiin metsän elinvoimaisuuden ylläpitämistä ja karujen olojen huomioon ottamista.

Valtion ja yksityisten harjoittama varhaisin puunmyyntitapa oli omiaan huonontamaan
metsien laatua. Konsessiokaupoissa puiden ottoaika metsästä oli pitkä, yleensä 4–20
vuotta, mutta pisimmillään jopa 40 vuotta. Sopimus käsitti vain hakkuun eikä metsän
uudistamista otettu huomioon lainkaan. Valtio teki viimeisen suuren konsessiokaupan
vuonna 1921, jolloin valuuttapulasta kärsivä Suomen valtio myi kolme miljoonaa runkoa
Lapista ruotsalaiselle Virginia-yhtymälle. Kaupan jälkeen metsien käsittelytapa muuttui.
Metsähallitus käynnisti omat hankintahakkuut pystykauppojen ohella. Muuttuneessa
tilanteessa työmaat olivat leimauksesta uudistamiseen saakka hoitoalueen valvonnassa,
mikä varmisti haluttujen metsähoitomenetelmien käytön.14 Parhaina menetelminä Poh-
jois-Suomessa pidettiin kasvukerroksen kulotusta ja kylvöä sekä istutusta.15

Nykyinen käsitys metsiemme puuvaroista perustuu tieteellisten menetelmin kautta teh-
tyihin metsänarviointeihin. Niiden toteuttamista varten Suomi jaettiin kaukokuljetuksen
näkökohdat huomioon ottaen vesistöalueisiin. Pohjois-Suomi koostui Pohjoisen Jääme-
ren, Tornion- ja Muonionjoen, Kemijoen, Tuntsa- ja Oulankajoen, Simo- Ii- ja Kiiminki-
joen ja Oulujoen sekä osittain Pohjanmaan jokien vesistöalueista. Kartta 4 havainnollis-
taa päävesistöalueiden mukaista aluejakoa. Ensimmäinen inventointi tehtiin vuosina
1921–1924 ja toinen vuosina 1936–1938.16

10. Alho 1968, s. 113–114.
11. Virtanen 1993, s. 359. Alho 1968, s. 114.
12. Virtanen 1993, s. 362.
13. Vuokila 1987, s. 14–19.
14. Virtanen 1993, s. 361.
15. Aaltonen 1917, s. 321–324, 327 ja 331.
16. Ilvessalo 1929, s. 1. Mattila 1989, s. 58.
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Kartta 4. Pohjois-Suomen päävesistöalueet

Lähde: Ilvessalo 1929, s. 70. Kuva 1. Arvioimislinjat ja vesistöalueet. –Piirros Antero Tervonen.
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Pohjois-Suomen metsävarat arvioitiin vuonna 1924 seuraaviksi17:

vesistöalue pinta-ala, milj. ha puumäärä, milj. m3

Jäämeri 3,15 66
Tornion-, Muonionjoki 1,38 37
Kemijoki 5,11 190
Tuntsa-, Oulankajoki 1,17 50
Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 2,46 100
Oulujoki 1,88 91
Pohjanmaan joet (Oulun lääniin rajoittuva osa)18 2,75 68
yht. 17,9 602

Kemijoen vesistöalue oli pinta-alaltaan suurin ja puuvarastoltaan mittavin. Hehtaaria
kohden laskettuna puuta oli alueella 37,18 kuutiometriä. Huomattavasti enemmän puuta
suhteessa pinta-alaan oli Oulujoen vesistöalueella: 48,4 kuutiometriä. Yli 40 kuutiomet-
riä puuta hehtaarilla oli myös Tuntsa-, Oulankajoen sekä Simo-, Ii- ja Kiiminkijoen vesis-
töalueella.

Metsien arvon kannalta oleellisia tekijöitä ovat metsien ikä, järeys ja puulajisuhteet.
Metsämaan laatua ei voida myöskään jättää ottamatta huomioon, koska ilmaston ohella se
on olennainen metsän kasvun ja uusiutumisen kannalta. Seuraavista taulukoista puuttuvat
tiedot Pohjanmaan jokien vesistöalueelta, koska Oulun läänin puoleisia kuntakohtaisia
tietoja ei ole ollut käytettävissä. Vaasan läänin kattavia tietoja ei voida soveltaa pohjoi-
semmaksi erilaisten ilmasto- ja luonnonolojen takia.

Taulukko 1. Metsien ikä kasvullisella metsämaalla vesistöalueittain vuonna 1924, %
kokonaispuumäärästä.

Vielä vuonna 1924 metsät olivat vanhoja. Iältään yli 120-vuotiasta metsää oli neljällä
pohjoisimmalla vesistöalueella keskimäärin 68 % kokonaispuumäärästä. Eteläisimmillä
vesistöalueilla puu kasvoi nopeammin ja saavutti hakkuukypsyyden nuorempana. Yli 80-
vuotiasta metsää mainituilla alueilla oli noin 67 % kokonaispuumäärästä. Kuten aiemmin
on todettu, Kainuun metsät nuorenivat tervanpolton ja kaskeamisen vuoksi ja ikimetsät
kävivät varsin harvinaisiksi jo 1920-luvulla. Huomionarvoista on myös taimikkoasteella
olevien metsien vähäisyys Pohjois-Suomessa.

17. Ilvessalo 1929, s. 1.
18. Pohjanmaan jokien vesistöalue ulottuu Vaasan läänin alueelle, ja siten tässä tutkimuksessa rajatun alueen

ulkopuolelle. Oulun lääniä koskeva puumäärä on laskettu Ilvessalo 1929, Suomenmaa IX.1. 1929 ja IX. 2.
1931 mainittujen tietojen perusteella.

Vesistöalue 0 1–40 41–80 81–120 121–160 161–200 200 +
Jäämeri 0,4 1,0 10,0 10,4 13,4 33,1 31,7
Tornion-, Muonionjoki 0,2 5,2 19,6 17,4 18,3 26,2 13,1
Kemijoki 0,2 3,0 10,4 18,0 23,8 30,4 14,2
Tuntsa-, Oulankajoki 0,9 1,3 11,0 18,5 26,8 29,8 11,7
Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 1,2 2,6 22,0 26,5 21,9 19,1 6,7
Oulujoki 2,0 4,2 33,2 34,6 15,1 9,1 1,8
Lähde: Ilvessalo 1929, s. 75.
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Sahateollisuuden kannalta puuston järeydellä on tärkeä merkitys. Riittävä tukkien tila-
vuus takaa hyvän sahatavaran laadun, ja sahaus on huomattavasti nopeampaa kookkaasta
puutavarasta kuin hädin tuskin mitan täyttävistä puista. Lisäksi runkotilavuudeltaan
pientä puuta ei kannattanut uittaa; virta kuljetti tilavuudeltaan suuremman puun samoilla
kustannuksilla. Toisaalta ylijäreys asetti omat rasitteet sahaustoiminnalle.

Taulukko 2. Puuston vahvuusluokat vesistöalueittain vuonna 1924, senttimetriä
rinnankorkeudelta, miljoonaa m3.

Edellä esitetyt tiedot puuston järeydestä eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Pohjois-
Lapin mänty voi olla varsin järeä vielä rinnankorkeudelta, mutta se on varsin terova. Sen
soveltuvuus tukkipuuksi liiallisen ohenemisen vuoksi voi olla kyseenalainen, mutta siitä
saatiin ensiluokkaista raaka-ainetta rata- ja kaivospölkyksi. Sitä vastoin etelämpänä kas-
vaneet männyt olivat juoksevia, ne säilyttivät sahatukille määrätyn vähimmäispaksuuden
varsin korkealle. Inventoinnin perusteella voidaan sanoa, että sahateollisuuden kaipaa-
maa järeää puutavaraa oli runsaasti saatavilla Pohjois-Suomessa. Metsäteollisuuden ylei-
set tukin kokovaatimukset olivat 1920-luvulla seuraavat:19

lyhin pituus 14 englannin jalkaa = 4,3 m
latvaläpimitta vähintään 8 tuumaa = 21 cm
pisin pituus 28 englannin jalkaa = 8,5 m
latvaläpimitta vähintään 5 tuumaa = 13 cm

1800-luvun lopulla sahaukseen kelpaavan sahatukin läpimitan oli oltava 7 metrin pituu-
dessa vähintään 22 cm.20

vesistöalue < 10 10–20 20–30 30 +
Jäämeri 12,5 23,1 18,8 11,6
Tornion-, Muonionjoki 4,6 13,6 12,2 6,6
Kemijoki 23,4 68,4 63,7 34,5
Tuntsa-, Oulankajoki 6,3 18,8 16,1 8,8
Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 13,2 40,0 35,5 11,3
Oulujoki 12,5 37,2 31,6 9,7
Lähde: Ilvessalo 1929, s. 78.

19. Lummelahti 1992, s. 25 ja 15.
20. Kahiluoto 1990, s. 58.
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Taulukko 3. Metsien puulajisuhteet vesistöalueittain vuonna 1924, miljoonaa m3.

Sahateollisuus oli ensisijaisesti kiinnostunut mäntyraaka-aineesta. Mänty olikin yleisin
puulaji lukuun ottamatta Tuntsa- ja Oulankajoen vesistöaluetta. Laajoja kuusikkoalueita
oli Kemijoen, Simo-, Ii- ja Kiiminkijoen vesistöalueella. Sahateollisuudelle Pohjois-Suo-
men kuusi ei ollut parasta raaka-ainetta oksaisuuden, lylyisyyden ja tykkyvaurioiden
takia. Kuusikoiden taloudellinen arvo kohosi paperipuuhakkuiden myötä vasta 1920-
luvulla.

Hyvinvoiva ja tuottava metsä vaatii hyvän kasvualustan. Inventointien yhteydessä tut-
kittiin myös maatyypit. Tutkimustulokset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 4. Maa-alan jakautuminen eri pääluokkien kesken vesistöalueittain vuonna
1924, % pinta-alasta.

Kasvullista metsämaata oli eniten pinta-alasta Oulujoen, Tuntsa- ja Oulankajoen sekä
Kemijoen vesistöalueissa. Joutomaan osuus oli pienin Tuntsa- ja Oulankajoen sekä Oulu-
joen vesistöalueilla. Puutavarayhtiöiden pitkäjänteisessä maanhankinnassa metsien hyvät
kasvuedellytykset olivat tärkeitä metsien uudistamisen kannalta. Hyvälaatuinen metsä-
maa oli pääomaa, joka tuotti korkoa metsänkasvullaan.

Oulun lääni oli maantieteellisesti laaja alue, jonka metsävarat sekä metsien kunto vaih-
telivat läänin eri osissa. Nykyisen Lapin läänin alueella oli vuoden 1924 inventointien
mukaan metsää koko maa-alasta 72,8 % eli 7,8 miljoonaa hehtaaria. Metsämaata asu-
kasta kohden oli 74,6 hehtaaria. Vastaava luku koko Oulun läänissä oli 32,5 ja koko Suo-
messa 7,4 hehtaaria. Lapin ja Peräpohjolan metsät käsittivät koko Suomen metsävaroista
21,2 % eli 344 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaisuudessaan puuvarasto oli suuri, mutta
pinta-alaan nähden pieni. Keskimäärin jokaista metsähehtaaria kohden puuta oli 44,1
kuutiometriä. Koko maassa puuta oli keskimäärin 64,3 kuutiometriä metsähehtaarilla.

vesistöalue mänty kuusi koivu
Jäämeri 39,4 6,7 19,8
Tornion-, Muonionjoki 17,5 11,3 8,0
Kemijoki 89,4 62,9 37,1
Tuntsa-, Oulankajoki 16,4 23,3 10,2
Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 44,2 36,7 18,7
Oulujoki 45,5 29,1 16,0
Lähde: Ilvessalo 1929, s. 77.

vesistöalue kasvullista 
metsämaata

huonokasvuista 
metsämaata joutomaata viljelysmaata

Jäämeri 32,3 34,3 33,1 0,3
Tornion-, Muonionjoki 41,2 22,9 33,7 2,2
Kemijoki 57,1 20,3 21,0 1,6
Tuntsa-, Oulankajoki 66,8 13,6 17,8 1,8
Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 55,4 14,6 27,5 2,5
Oulujoki 67,0 10,8 18,3 3,9
Lähde: Ilvessalo 1929, s. 71.
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Lapin ja Peräpohjolan metsien keskimääräinen vuotuinen kasvu arvioitiin 4,78 miljoo-
naksi kuutiometriksi, joka oli 10,8 % koko Suomen metsien vuotuisesta kasvusta.21

Nykyisen Lapin läänin metsistä hakattiin runsaasti puuta puunjalostusteollisuuden tar-
peisiin. Sahateollisuuden ennätysvuotena, vuonna 1927, valtion ja yksityisten metsistä
hakattiin yhteensä 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä vastaa kasvavana puustona noin 3,5
miljoonaa kuutiometriä. Vaikka hakkuut olivat suuria, vuotuista kasvua ei ylitetty. Tieten-
kin huomioon on otettava myös puuston luontainen poistuma.22

Oulun läänin eteläosan, nykyisen Oulun läänin, koko maa-alasta metsää oli vuoden
1924 inventoinnin mukaan 72,1 % eli 4,6 miljoonaa hehtaaria. Koko maassa vastaava
luku oli 73,5 %. Lapin laaja tunturialue oli puutonta, mutta Oulun läänin eteläosassa jou-
tomaat, laajat puuttomat suoalueet ja rannikon niityt supistivat metsämaiden alaa. Asu-
kasta kohden laskettuna metsää oli keskimäärin 17,8 hehtaaria. Nykyisen Oulun läänin
metsävarat olivat keskittyneet Kainuuseen ja Koillis-Pohjanmaalle, kun taas rannikkoalu-
eella syvälle sisämaahan saakka oli vähän metsiä lähinnä laajojen suoalueiden takia. Poh-
janlahden rannikkokaistalla aina Oulujärvelle ja pohjoisessa Taivalkosken rajoille saakka
oli yli puolet maa-alasta suota.23

Nykyisen Oulun läänin metsävarat arvioitiin 258 miljoonaksi kuutiometriksi, joka kat-
toi 16 % koko Suomen puuvarastosta. Keskimäärin metsämaahehtaaria kohden puuta oli
56 kuutiometriä. Metsien pienin puuvarasto, keskimäärin 20–40 kuutiometriä metsäheh-
taarilla oli Pohjanlahden rannikkokaistalla. Taivalkosken–Kuhmonniemen–Lentiiran tie-
noilla vastaava luku oli 60–80 kuutiometriä. Alueen metsien vuotuinen kasvu oli 4,87
miljoonaa kuutiometriä eli 11 % koko Suomen metsien vuotuisesta kasvusta.24 Vuonna
1927 kyseessä olevalta alueelta hakattiin kotitarpeiksi ja teollisuuden käyttöön yhteensä
4,8–5,3 miljoonaa kuutiometriä puuta kasvavana metsänä arvioituna. (Hakattu puumäärä
ilmoitettiin kuorellisena, kasvava metsä sitä vastoin kuorettomana.) Hakkuumäärä kohosi
vuotuisen kasvun tasolle, ja monin paikoin se ylittyikin.25

Pohjois-Suomen arvioidut puuvarat olivat vuonna 1924 yhteensä 602 miljoonaa kuu-
tiometriä. Vuotuiseksi kasvuksi arvioitiin 9,65 miljoonaa kuutiometriä. Sahateollisuuden
raaka-ainetta oli runsaasti, mutta laadultaan puusto ei ollut parasta mahdollista. Lukuun
ottamatta Oulujoen vesistöalueen metsiä Pohjois-Suomen metsät olivat vanhoja ja toden-
näköisesti osittain rappeutuneita. Lahovikaisuus, sydänpuun halkeamat, honkiintuminen
ovat vanhan metsän vitsauksia. Lisäksi ikääntyneen puuston siementuotanto on vähäinen
puiden harsuunnuttua. Lapin metsät eivät uudistuneet riittävän nopeasti, metsäpalot ja
kulovalkeat olivat ainoat metsän uusiutumista edistävät tekijät. Metsien tilaan vaikutti
myös hirrenharsinta. Hakkuumenetelmä oli omiaan huonontamaan metsien tilaa, koska
siinä poistettiin aina mitan täyttävä, parhain aines. Puupopulaatioon jäi aina jäljelle huo-
noin puusto, mikä esti luonnonmukaisen taimettumisen. Sahateollisuuden etuja ajatellen
Pohjois-Suomen kuusikot olivat ongelmallisia. Kuusta oli runsaasti, mutta sen kelpoisuus
sahatavaraksi oli kyseenalainen: arktiset olot muokkasivat näreistä oksaisia ja lylyisiä.

21. Suomenmaa. IX.2. 1931, s. 83–84.
22. Suomenmaa. IX.2. 1931, s. 83–84.
23. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 36–37.
24. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 37–38.
25. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 3–39.
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Lisäksi maannousema vahingoitti kuusikoita. Paperipuun kysynnän kasvu lisäsi Pohjois-
Suomen kuusimetsien taloudellista merkitystä 1920-luvulta lähtien.

2.1.2. Metsänomistussuhteet

Metsänomistussuhteilla oli huomattava merkitys metsävarojen käyttöön. Laajat jakamat-
tomat metsämaat lisäsivät metsien tuhlailevaa käyttöä, koska kenenkään ei katsottu ole-
van vastuussa hakkuista. Isossajaossa metsät jaettiin manttaaliluvun perusteella talojen
kesken ja mahdollinen liikamaa jäi valtiolle. Talonpoika sai viljelymaan lisäksi oman
metsäpalstan, jota hän sai hallita tarpeittensa mukaan.26 Isonjaon jälkeen valtiosta tuli
tunnustettu metsänomistaja ja epätietoisuus erämaitten omistamisesta hälveni. Liikamai-
den erottamisesta syntyivät valtion metsät.

Pohjois-Suomen isojako aloitettiin 1700-luvun lopulla. Alueen laajuuden vuoksi työt
etenivät hitaasti. 1830–1840-luvulla isojako oli saatu päätökseen Oulun läänin rannikko-
alueella ja Tornionjokivarren pitäjissä. Kittilän ja Sodankylän pitäjät olivat isonjaon koh-
teena 1900-luvun alussa.27 Isonjaon toteuttamisajankohdalla oli kauaskantoisia vaikutuk-
sia yksityismetsien käyttöön. Jos isojako toteutettiin ennen metsien arvonnousua, talolli-
set eivät välttämättä vaatineet tilansa yhteyteen runsaasti metsää, koska sitä pidettiin
arvottomana. Niityt ja viljelykelpoinen maa olivat talollisille huomattavasti metsää tär-
keämpiä ennen kaupallisen metsätalouden aikaa. Mainitussa tapauksessa yksityismetsät
joillakin alueilla olivat olemattomia, mutta valtion metsät runsaita.

Isojako viivästyi Kainuussa, Kuolajärvellä, Kemijärvellä ja Kuusamossa knihtikont-
rahdin voimassaolon vuoksi. Talonpojat sitoutuivat huolehtimaan maanpuolustuksesta
Venäjää vastaan, ja kruunu lupasi vapauttaa pitäjät maiden mittaamisesta, verollepanosta
ja isostajaosta. Lisäksi asukkaat luvattiin varjella ikuisiksi ajoiksi veron korotuksilta ja
niiden lisäyksiltä. Kruunu vakuutti, että uudistalojen perustamista ei sallita ilman pitäjän
miesten suostumusta ja että he saavat hallita ja käyttää kaiken pitäjässä olevan maan van-
hojen talojen laajentamiseksi ja osittamiseksi, jos jossakin tilaisuutta siihen on.28

Knihtikontrahti menetti merkityksensä Haminan rauhan jälkeen. Kainuun talonpojat
suostuivat sopimuksen purkamiseen vuonna 1839, ja isojako aloitettiin kahden vuoden
kuluttua. Hanke saatiin päätökseen vuosina 1864–1879. Sitä vastoin Kuolajärven, Kemi-
järven ja Kuusamon pitäjissä annettiin vasta vuonna 1879 asetus ruotusopimuksen muut-
tamisesta. Sen mukaan oli aluksi muodostettava manttaalilukujen mukaiset väliaikaiset
lohkot, joihin kuuluivat aluksi vanhat talot. Kaikki muu maa tuli jäämään valtion hallin-
taan. Lohkojen rajaaminen ja pyykitys aloitettiin vasta vuonna 1886.29

Laki knihtikontrahtipitäjien isostajaosta tuli voimaan vuonna 1898, ja tilusten mittauk-
set aloitettiin vuosisadan vaihteessa. Kemijärvellä manttaalia kohden annettiin maata
1 800 sekä Kuolajärvellä ja Kuusamossa 2 500 hehtaaria. Lakiin sisältyi määräys yhteis-
metsän perustamisesta, koska toimenpiteellä haluttiin estää holtiton metsänmyynti. Laki
velvoitti laatimaan yhteismetsien osalta hoitosuunnitelman, jolla oletettiin vältettävän

26. Halila 1985, s. 243. Jutikkala 1942, s. 453. Saarenheimo 1983, s. 31, 47–48. Kuisma 1993, s. 115.
27. Halila 1985, s. 243. Saarenheimo 1983, s. 28.
28. Savola 1993, s. 22. Heinänen 1993, s. 96–97. Virtanen 1982, s. 13–14.
29. Suomaa 1983, s. 64–65. Virtanen 1982, s. 13–14.
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metsänhaaskaus. Yhteismetsistä tuli pinta-alaltaan suuria alueita. Yhtä manttaalia kohden
Kemijärvellä tuli metsää 467,17 ha, Kuolajärvellä 673,53 ha ja Kuusamossa 1 167,17
ha.30 Työ eteni hitaasti ja isojako saatettiin päätökseen Kuolajärvellä vuonna 1933, Kemi-
järvellä vuonna 1953 ja Kuusamossa vuonna 1960. Posion kunta erotettiin Kuusamosta
vuonna 1926 ja isojako päättyi siellä vuonna 1961.31

Metsien käytön kannalta isonjaon viivästymisellä oli suuri merkitys. Metsäkaupat tuli-
vat mahdolliseksi vasta väliaikaisten lohkojen perustamisen jälkeen eli vuodesta 1886
lähtien. Yhteismyyntiin tarvittiin aluksi kaikkien omistajien suostumus ja kuvernöörin
lupa, mikäli lohkossa oli kruununluontoisia, valtion omistamia tiloja. Metsäkauppojen
teko vaati yksimielisyyttä lohkon talollisilta, ja riidat olivat hyvin todennäköisiä.32 Loh-
kot ja yhteismetsät olivat pinta-alaltaan laajoja, koska omistajina oli kymmeniä taloja.
Metsäkauppoihin päädyttäessä hakkuista tuli tehdä suuria, jotta jokainen talo olisi merkit-
tävästi päässyt osalliseksi metsätuloista. Kollektiivinen metsänmyynti hyödytti puutavara-
liikkeitä. Savotta voitiin keskittää tietylle alueelle, työnjohtoa ja jätkiä ei tarvinnut hajaut-
taa laajalle tiettömään erämaahan, työmaitten huolto ja majoitus oli helpommin organisoi-
tavissa, puunkuljetus voitiin toteuttaa tehokkaasti, ja keskittämällä kaikki toiminnot sääs-
tettiin kustannuksissa. Lisäksi yhtiöt saivat yhdestä savotasta runsaasti puutavaraa.

Puutavarayhtiöt saivat osuuden lohkon metsiin, jos ne ostivat tilan alueelta, jossa iso-
jako oli toteuttamatta. Tilanne saattoi olla talollisten osalta hankala, jos vain yksi yhtiö oli
lohkon osakkaana, ja ostajien välistä kilpailua alueella ei ollut. Tiloja hankkinut yhtiö
saattoi pitää lohkon metsiä edullisena raaka-ainevarastona pyrkien mahdollisimman edul-
lisiin metsäkauppoihin lohkon osakkaiden kanssa.

Pohjois-Suomen maan- ja metsänomistussuhteet selvitettiin valtakunnan metsien
inventointien yhteydessä vuonna 1924.33 Alla olevassa asetelmassa on esitetty metsän-
omistussuhteet metsävarojen osalta kuutiometreinä eikä metsäpinta-alan mukaan.

Asetelmassa ilmenevät tiedot ovat karkeita ja suuntaa antavia. Esimerkiksi metsäyh-
tiöiden omistuksia ei ole riittävän tarkasti otettu huomioon. Puutavarayhtiöillä oli omis-
tuksia muissakin Pohjois-Suomen vesistöalueissa kuin Oulujoen sekä Simo-, Ii-, ja Kii-
minkijoen vesistöalueissa. Huomionarvoista on valtion suuri osuus puuvarojen omistuk-
sessa. Noin 75 % Pohjois-Suomen puuvarastosta kuului valtiolle. Metsähallituksen omai-
suus kasvoi sitä suuremmaksi, mitä pohjoisemmaksi mentiin. Valtion omistamien metsä-

30. Suomaa 1983, s. 64.
31. Suomaa 1983, s. 71–76. Pohjola 1983, s. 88. Savola 1993, s. 343.
32. Savola 1993, s. 19, 35.
33. Ilvessalo 1929, s. 76, kuva 7.

omistajaryhmä
vesistöalue valtio yhtiöt yksityiset
Jäämeri 63 milj. m3  – 3 milj. m3

Tornio-, Muoniojoki 27 milj. m3  – 10 milj. m3

Kemijoki 145 milj. m3  – 45 milj. m3

Tuntsa-, Oulankajoki 39 milj. m3  – 11 milj. m3

Simo-, Ii-, Kiiminkijoki 78 milj. m3 2 milj. m3 20 milj. m3

Oulujoki 51 milj. m3 12 milj. m3 28 milj. m3

yht: 403 milj. m3 14 milj. m3 117 milj. m3
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varojen määrä oli kaventunut vuoden 1922 jälkeen, jolloin kruununmetsätorppalaitos lak-
kautettiin. Valtion maalle syntyneet torpat itsenäistettiin, ja niistä tehtiin uudistaloja.
Lisäksi valtion maita käytettiin asutustoimintaan.

Valtion suuri omistusoikeus vaikutti monella tavalla metsien käyttöön. Suurena met-
sänomistajana se saattoi vaikuttaa puun hintaan. Metsähuutokaupoissa määräytynyt hinta
ei voinut olla heijastumatta yksityisiltä ostettavaan raaka-aineen hintaan. Yhtiöiden met-
sätilojen hankkiminen oli mahdotonta metsähallituksen omistamilla alueilla. Tiettävästi
valtio ei myynyt metsämaata yhtiöille. Metsänhoidossa ja sen kehittämisessä valtio oli
avainasemassa: se saattoi toimia kannustavana esimerkkinä yksityismetsänomistajille.

2.1.3. Kuljetusmahdollisuudet ja metsien nollaraja

Pohjois-Suomen metsävarojen hyödyntäminen teollisuuden raaka-aineeksi perustui pal-
jolti kuljetusmahdollisuuksien taloudellisuuteen. Mikäli kuljetuskustannukset lisäsivät
hankintakuluja kohtuuttomasti ja kantohinta sekä muut kustannustekijät eivät joustaneet
riittävästi, puuta ei kannattanut ostaa. Silloin kun puutavarasta jalostuspaikassa saatava
hinta oli sama kuin sen hankintakustannus metsässä tähän hinnoittelupisteeseen toimitet-
tuna, sijaitsi metsä nollarajan kohdalla. Tällöin puulle itselleen ei jäänyt arvoa ollenkaan,
vaan siitä saatava hinta kattoi vain hankintakustannukset. Puun nollarajan syntyminen
teki sen takana olevat metsät arvottomiksi.

Puutavaran hankintakustannukset voidaan jaotella seuraavasti:34 1) Valmistuskustan-
nukset, joihin sisältyvät puunkaadosta, katkaisusta ja kuorimisesta aiheutuvat työpalkat.
2) Kuljetuskustannukset, jotka muodostuvat lähi- ja kaukokuljetuksesta. 3) Yleiset kus-
tannukset, jotka käsittävät työnjohto-, hallinto-, korko- ja kuoletuskulut. Yleisiin kuluihin
liitetään nykyisin vakuutus- ja sosiaalikulut.

Saavutetut kustannussäästöt olivat aluksi rajalliset ensimmäisessä ryhmässä. Työtavat
pysyivät vanhanaikaisina ja hitaina aina 1950-luvulle saakka. Huomio kiinnitettiin kulje-
tuskustannusten säästämiseen, etenkin pitkien etäisyyksien Peräpohjolassa ja Lapissa.
Ainoa kannattava kaukokuljetusmuoto oli uitto. Hevoskuljetus oli hidasta ja tehotonta pit-
killä matkoilla ja rautatieverkosto harva. Yhteisuitolla ja uittoreittien perkauksella voitiin
alentaa kustannuksia ja purkaa eri puutavarayhtiöiden päällekkäisiä toimintoja. Kemijoen
yhteisuitto alkoi 1870-luvun puolivälissä ilman kiinteää organisaatiota, ja vuonna 1901
perustettiin Kemijoen uittoyhdistys. Vuoteen 1914 mennessä sen osakkaana oli ehtinyt
olla 25 jäsentä. Tukkimäärältään suurin uittaja oli Kemi-yhtiö. Oululaiset puutavarayhtiöt
perustivat vuonna 1881 Oulujoen tukinhakkaus- ja lauttausyhtiön. Oulujoen sivuvesistö-
jen uittoyhdistyksiä perustettiin 1900-luvun puolella. Iijoen uittoyhdistys perustettiin
vuonna 1891.35

Pohjois-Suomessa oli hyvät luontaiset kuljetusväylät puutavaralle. Koko Lappi, Perä-
pohjola ja Kainuu olivat jokien vaikutuspiirissä. Kemijoen alkulähteet ovat Saariselän
tuntumassa, Ounasjoki saa alkunsa Enontekiön Hetasta, Tornion- ja Muonionjoki virtaa-
vat metsärajan tuntumasta pohjoisesta. Tärkeitä uittoväyliä olivat myös Simo-, Kiiminki-

34. Gripenberg 1958, s. 654.
35. Ahvenainen 1984, s. 252. Gripenberg 1958, s. 654.
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ja Iijoki. Viimeksi mainittu joki mahdollisti Koillis-Pohjanmaan metsävarojen hyödyntä-
misen. Kainuun metsien käytön kannalta Oulujoella oli ensiarvoinen merkitys, vaikkakin
osa Puolangan ja Suomussalmen alueista olivat Kiiminki- ja Iijoen vaikutuspiirissä. Etelä-
Kainuun joet sitä vastoin laskevat Saimaan vesistöihin. Mainittuihin pääväyliin yhtyvät
lukemattomat sivujoet ja purot, jotka omalta osaltaan laajensivat puunhankinta-aluetta.
Oulujoen etäläpuoleiset joet, Pyhä-, Siika- ja Kalajoki, saavat alkunsa Suomenselältä ja
laskevat Pohjanlahteen. Joet ovat matalia ja virtauma hidas, joten ne eivät olleet parhaita
uittojokia, mutta kuitenkin käyttökelpoisia.

Länteen laskevat joet olivat uittokelpoisia väyliä, mutta ongelmaksi muodostui veden-
jakajan itäpuoleisten metsävarojen hyödyntäminen. Puutavara oli siirrettävä lisäkustan-
nuksia aiheuttavalla maakuljetuksella yli vedenjakajan. Tilanne paheni Suomen itsenäis-
tymisen jälkeen, jolloin puun uittaminen Venäjälle loppui. 1800-luvun lopulla Kuusa-
mosta ja Kuolajärven koillisosista oli uitettu puuta Oulanka- ja Tuntsajokea myöten Vie-
nanmereen. Pohjoisempana puuta uitettiin Nuorttijokea pitkin Pohjoiselle Jäämerelle.
Paats- ja Luttojoen varsilla oli 1900-luvun alussa suuret savotat. Vedenjakajan itäpuoli-
sen alueen puutavaran ostivat venäläiset ja ruotsalaiset sahanomistajat.36

Hakatun puutavaran kuljetus yli vedenjakajan itään virtaavien vesistöjen vaikutuspii-
ristä länteen juoksevien jokien varteen toteutettiin kahdella tavalla. Oululaiset kauppa-
huoneet rakensivat ensimmäisen siirtolaitoksen Kitka- ja Livojärven väliselle kannak-
selle vuonna 1892. Korvaava siirtolaitos rakennettiin vuonna 1909, ja viimeisen raken-
nutti vuosina 1935–1936 metsähallitus.

Kuva 1. Kitkan ja Livon välisen siirtolaitoksen ensikone vuonna 1914. Vuosina 1910–1929 toi-
minut siirtolaitos oli pienoisrautatie, joka oli jaettu kolmeen eri höyrykoneiden (ensikone, kes-
kikone ja Livonrannan kone)  käyttämään ratajaksoon. Rautatie oli kaksikerroksinen: ylhäällä
kulkivat pyöräparien päällä tukit, tyhjät pyöräparit palasivat takaisin alempana olevaa rataa
pitkin lastattavaksi. Kuvassa tukki syöksyy pyöräpareilta Kuorikkilampeen, josta se uitettiin
lammen yli seuraavalle, keskikoneen käyttämälle pienoisrautatielle. Kuvateksti: Reino Hä-
meenniemi. – Posion kotiseutuseura.

36. Tapio 1910, s. 146–147.
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Siirtolaitosten avulla Kitkajärven vaikutuspiirissä olevat runsaat metsävarat saatiin Iijoen
uittoon, ja kuljetusmahdollisuuksien paraneminen lisäsi metsäyhtiöiden mielenkiintoa
alueen metsävaroja kohtaan. Vastaavanlainen laitos rakennettiin vuosina 1922–1923 Kuu-
samon Vanttajaan, missä puut siirrettiin Kuusamojärvestä Iijärveen.37

Kuva 2.  Vanttajan tukinsiirtolaitos toimi vuosina 1923–1926 Kuusamo- ja Iijärven välisellä
kannaksella. Tukit kuljetettiin yli vedenjakajan rautateitse. Höyrykoneen pyörittämään vaije-
riin kiinnitettiin tukkivaunut, jotka palasivat tyhjinä takaisin Iijärveltä erillistä paluurataa
myöten. – Ab Uleå Oy/OMA.

Maakuljetuksen järjestäminen moottoriajoneuvoilla oli toinen ratkaisu vedenjakajan tuo-
maan kuljetusongelmaan. Raahe Oy:n omistaja Johan Arthur Lagerlöf kehitti ”moottori-
reen”, jota kokeiltiin vuosina 1913–1914 Kuusamon Ala-Kitkalla. Kuljetusmatka oli 16
km ja talven aikana kuljetettiin 13 000 runkoa järeää tukkipuuta. Moottorireki veti kerral-
la 19 kuormaa, joissa oli yhteensä 300 tukkia. Huomattavasti laajamittaisempi konesavot-
ta oli Nuorttilla 1900-luvun alussa, jolloin Kemi-yhtiön savotalla kokeiltiin metsäpäällik-
kö Hugo Richard Sandbergin ideaa puun koneellisesta kuljettamisesta. Tällöin Amerikas-
ta hankitut, telaketjuilla varustetut höyryveturit kiskoivat erämaaolosuhteissa tukkeja
Kemijoen latvoille.38

37. Itkonen 1998, s. 46–47. Seppänen 1940, s. 20, 23.
38. Pelkonen 1989, s. 18–38, 48. Kahiluoto 1990, s. 61– 62. Seppänen 1940, s. 21.
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Kuva 3.  Nuorttin konesavotan höyryveturi tukkikuorman vedossa. – Lapin metsämuseo.

Puunkuljetusongelma Maaselän itäpuolella ratkaistiin Sallassa 1930-luvulla autosavo-
talla. Tällöin kuorma-autoilla ajettiin puuta metsätyömailta Kemijoen vaikutuspiiriin.
Kysymyksessä oli keskimatkan kuljetus: ensin vedätettiin hevosilla puut välilanssiin ja
sieltä uittoreitin varteen autolla. Varsinainen kaukokuljetusmuoto oli uitto. Pisimmillään
autokuljetusmatka oli 65 kilometriä.39

39. Heinänen 1993, s. 251–254. Seppänen 1940, s. 25.
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Kuva 4.  Tukkien lastausta Sallan autosavotassa 1930-luvun puolivälissä. – Posion kotiseutu-
seura.

Kuva 5.  Onnettomuus Sallan autosavotassa. Suomulahteen uponnut tukkirekka. – Lapin met-
sämuseo.

Paperipuun kysynnän kasvettua ilmeni uusia ongelmia. Selluloosatehtaat käyttivät
raaka-ainetta, jota oli Pohjois-Suomen kuusikkovaaroissa, mutta jota ei kannattanut han-
kalien kuljetusetäisyyksien takia hakata. Tilanne oli vaikea, mikäli tukinhankinta oli
taloudellisesti kannattavaa, mutta pinotavaran ei. Käytännössä se merkitsi sitä, että sen
joka halusi myydä metsää, oli kaupattava vain tukit, ja paperipuu jäi taloudellisesti merki-
tyksettömänä metsiin pystyyn tai latvuksiin. Metsässä lahoava puu ei hyödyttänyt ketään,
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ja pystyyn jääneet raakit, tukiksi kelpaamattomat puut, huononsivat metsän rakennetta
entisestään. Vielä 1950-luvulla Lapin valtion metsissä oli 3,6 miljoonaa hehtaaria alueita,
joilta ei ollut koskaan hakattu paperipuuta.40

Puun nollaraja on suhteellinen käsite. Joskus hakkuiden ulottaminen sen taakse oli jär-
kevää ja kaukonäköistä metsänhoitoa. Suunnitelmallisilla hakkuilla voitiin metsänkuntoa
ja tuottavuutta parantaa. Tulevaisuuden kannalta se voi olla paras vaihtoehto, koska met-
sien rappeutuminen ei ollut kansantaloudellisesti perusteltua. Metsänhoitotieteen ollessa
kehittymätön ei luonnollisestikaan osattu ajatella metsiä kokonaisuutena, vaan pelkästään
raaka-ainevarastona, jota kannatti hakata tai jättää pystyyn. Lisäksi taloudellisesti vai-
keina aikoina metsähallitus metsäkaupoillaan voi lieventää työttömyyttä. Esimerkiksi
1930-luvun pula-aikana metsähallitus alensi kantohintaa lieventääkseen laman vaikutuk-
sia ja hakkuut voitiin ulottaa alueille, joille muussa tapauksessa ei olisi voitu edes ajatella
savotointia.41

Puun kaukokuljetusnäkökohdat olivat esillä Pohjois-Suomea käsittelevissä rautatietut-
kimuksissa. Rautatieverkosto laajeni 1900-luvun alussa Oulusta pohjoiseen. Oulun ja Tor-
nion välinen rata valmistui vuonna 1903, ja suunnitelmat ratayhteyden jatkamisesta
Kemistä Rovaniemelle laadittiin samana vuonna. Jalmari Castrén teki selvityksen radan
taloudellisesta kannattavuudesta. Sattumaa ei ollut se, että tutkimuksen taustahahmona oli
Kemi-yhtiön metsänhoitaja Hugo Richard Sandberg. Epäilemättä sahateollisuus oli kiin-
nostunut uusista kuljetusmahdollisuuksista.42

CASTRÉNIN tekemässä rautatien kannattavuustutkimuksessa ei ole laskelmia ja ver-
tailuja raakapuun kuljetuskustannuksista eri vaihtoehtojen välillä. CASTRÉN esitti pien-
puun kuljetusmahdollisuuden rautateitse, koska sen uittaminen oli silloisella tekniikalla
vaikeaa ja kallista. Lisäksi tutkimuksessa oli ajatus väliaikaisten metsäratojen rakentami-
sesta.43 Ne oli tarkoitus rakentaa keskelle suurta savottatyömaata, josta ne yhdistettäisiin
päärataan, ja kuljetus Kemiin taikka Ouluun olisi mahdollista. Mainitulla menetelmällä
olisi eliminoitu lukuisat välilastaukset.

Raakapuuta voitiin kuljettaa rautateitse kaikkina vuodenaikoina. Uitto oli mahdollista
vain kesällä, ja esimerkiksi Kemijoessa myös lohenkalastus asetti uiton alkuvaiheessa
omat rajoituksensa. Lohipatoihin uivat lohien lisäksi myös tukit. Sahausmäärien kasva-
essa tukkien kaukokuljetus saattoi tulla tarpeelliseksi myös talvella, mikäli sulan veden
aikana tarvittavaa puumäärää ei kyetty uittamaan ja sahat tulivat kärsimään raaka-ainepu-
lasta. Rautatiekuljetuksen avulla ongelmallinen tilanne voitiin ratkaista ja puun toimitta-
misessa ei tullut tuotantoa rajoittavia katkoksia. CASTRÉN esitti myös näkemyksen
puunjalostustehtaiden rakentamista sisämaahan ja valmiiden tuotteiden kuljettamista sata-
maan rautateitse.44

Työvoiman tahmeaa liikkuvuutta Lapin kairoihin ja savotoiden huoltoa pidettiin 1900-
luvun alussa vaikeana ongelmana. Kymmeniin tuhansiin kohoava työntekijämäärä kulutti
savotoilla runsaasti elintarvikkeita, ja työntekijöiden liikkuminen Oulusta Rovaniemen
kautta Lapin selkosille tapahtui varsin verkkaasti, joko jalan tai hevosella. CASTRÉNIN

40. Holopainen 1971, s. 138.
41. Ahvenainen 1984, s. 375
42. Ahvenainen 1970, s. 359–360.
43. Castrén 1903, s. 47, 48, 51.
44. Castrén 1903, s. 59–61, 98, 101–102.
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tutkimuksessa rautateiden nähtiin ratkaisevan mainitut vaikeudet ja yleensä elintarvikkei-
den hintojen uskottiin laskevan tuntuvasti, koska hevosrahti ei ollut edullista hitauden ja
pienen kuljetuskapasiteetin takia.45

Rovaniemen radan suunnittelu eteni huomattavasti metsähallituksen ilmaistua kiinnos-
tuksensa ratahanketta kohtaan. Vuoden 1904 kertomuksessaan metsähallitus totesi kruu-
nunmetsien arvon nousevan, elintarvikkeiden hintojen laskevan, työvoiman saatavuuden
paranevan ja palkankorotuspaineiden raukenevan uusien liikennejärjestelyiden seurauk-
sena. Peräpohjolassa valtion mailla olevaa, hiomopuuksi sopivaa raaka-ainetta ei voitu
myöskään käyttää teollisesti ennen rautatien valmistumista.46

Kemi–Rovaniemi -rata valmistui vuonna 1909, ja seuraavana vaiheena oli rautatieyh-
teyksien rakentaminen Kemijärvelle. Rovaniemen ja Kemijärven välinen rata kulki läpi
runsasmetsäisten erämaiden, ja hankkeen perusteluina pidettiin alueen metsävarojen hyö-
dyntämistä. Kemijärvi sai rautatien vuonna 1934. Moskovan rauhan jälkeen Suomen oli
rakennettava rata Kemijärveltä Sallaan.47

Lapin puuraaka-aineen kuljettaminen rautateitse ei kuitenkaan toteutunut laajamittai-
sesti. 1960-luvulle tultaessa rautateiden osuus Lapin kaukokuljetuksesta oli noin 10 %.
Rautateiden merkitys oli Peräpohjolan savotoiden huollon kannalta tärkeää, sillä elintar-
vikkeiden ja rehun kuljetus Kemijoen savotoihin Oulusta hevosella oli aikaa vievää ja
kallista. Lapin pinta-alaan nähden rautatieverkko oli sivuratojen puuttuessa liian harva.
Puiden uittaminen Kemijoen latvoilta rannikolle saakka oli taloudellisesti järkevin vaihto-
ehto, koska rautatiekuljetus olisi vaatinut kustannuksia lisääviä välilastauksia. Kun tukit
oli saatu vyörytettyä jokeen, taloudellisinta oli niiden yhtäjaksoinen uittaminen määrän-
päähän. Uitto oli tärkein kaukokuljetuksen muoto 1970-luvulle saakka, koska Kemijoki
oli Suomen halvin uittoväylä. 1960-luvulla tehtiin tutkimuksia puiden uittamismatkoista:
Lapissa tukki ui keskimäärin 330 km, ennen kuin se päätyi sahalle.48

Savon radan ulottaminen Kajaaniin vuonna 1904 vaikutti huomattavasti Kainuun met-
sien hyödyntämiseen. Ennen rautatien valmistumista oululaiset kauppahuoneet olivat
yksinoikeudella ostaneet alueen metsiä ja maatiloja, mutta muuttuneessa tilanteessa
Kymijoen sahat alkoivat hankkia puuta Kainuusta. Oulujoen vesistöalueelta hakattua puu-
tavaraa kuljetettiin rautateitse Iisalmeen ja sieltä uittaen etelään. Parantuneet liikenneyh-
teydet lisäsivät metsävaroista käytävää kilpailua useitten eteläsuomalaisten puutavarayh-
tiöiden tullessa kaupantekoon Kainuun puuvaroista. Vaikka Kajaanin rataa käytettiin puu-
tavaran kuljetuksessa, uitto oli myös Kainuussa tärkein kaukokuljetuksen muoto 1960-
luvulle saakka. 49

Kainuun liikenneyhteyksiä yritettiin parantaa myös Painuan kanavalla. Vuosina 1903–
1907 Säräisniemestä rakennettiin valtion kustannuksella kanava Neittävänjokeen, josta oli
yhteys Siikajokeen ja edelleen Pohjanlahteen. Hankkeen ajatuksena oli parantaa puun uit-
tomahdollisuuksia ja lisätä kilpailua Kainuun metsävaroista. Silloin kun Oulujoki oli
ainut uittoväylä, oululaiset yhtiöt saattoivat kilpailun puuttuessa pitää puunhinnan alhai-
sena Kainuussa.50 Painuan kanava hyödytti ensisijaisesti niitä yrityksiä, joiden tuotanto-

45. Castrén 1903, s. 42. Ahvenainen 1970, s. 327.
46. Ahvenainen 1970, s. 361.
47. Ahvenainen 1970, s. 364. Kuosmanen 1978, s. 311–312, 315.
48. Virtanen 1993, s. 407. Hemmi 1971, s. 125–126.
49. Ahvenainen 1984, s. 273. Ahvenainen 1985, s. 298. Virtanen 1982, s. 16.
50. Moilanen 1988, s. 67.
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laitokset olivat Oulujoen eteläpuolella. Painuan kanavan merkitys jäi kuitenkin vähäi-
seksi. Pahimpana vaikeutena oli Siika- ja Neittävänjoen huonot uittomahdollisuudet.
Ensimmäisenä vuotena voitiin uittaa vain kanavan osuus, puut oli nostettava maalle tal-
vehtimaan, ja seuraavana keväänä uitto jatkui Siikajoessa kohti Pohjanlahtea. Uitto oli
mahdollista vain tulvan aikana, ja silloin puut olivat vaarassa ajelehtia Liminganjokeen.51

Pohjois-Suomen metsien arvon kannalta kuljetuskysymys oli ratkaiseva tekijä. Mikäli
kaukokuljetusta ei voitu toteuttaa riittävän edullisesti, seurauksena oli nollarajan syntymi-
nen, jonka takaa metsää ei kannattanut hakata. Tällöin myös metsämaa oli arvotonta ja
puutavarayhtiöiden maanhankinta taloudellisesti perusteetonta. Pohjois-Suomen puuvaro-
jen jalostamisen kannalta olivat ratkaisevia uittokelpoiset joet. Metsäneuvos GRIPEN-
BERG kiteytti kuljetusongelman seuraavasti vielä vuonna 1958 Talouselämä-lehdessä:52

"Kuljetuskustannuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varsinkin Lapissa, missä etäi-
syydet ovat hyvin pitkiä, on kuljetusongelmia syytä tutkia niiden kaikissa vaiheissa. Tällöin
tulee kysymykseen eri kuljetusmuotojen kehittäminen ja niiden vertaaminen keskenään,
jotta edullisin tapa saataisiin käytäntöön. Näiden seikkojen merkitystä Lapin koko metsäte-
ollisuudelle on syytä alleviivata. – Lopuksi todettakoon, että metsätalouden kehittäminen ja
väestön yleinen vaurastuminen riippuu laajassa Lapin maassa ensisijaisesti siitä, miten puu-
tavaran kuljetuskysymys saadaan hoidetuksi. Vain kaikkein halvin, nopein ja tehokkain kul-
jetustapa voi tulla kysymykseen maakunnassa, jossa taloudellisen toiminnan kannattavuus
johtuu luonnon olojen pakosta erityisen kovalle koetukselle."

Hyvien uittomahdollisuuksien ja siirtolaitosten ansiosta puun nollaraja sijaitsi 1890-
luvun alussa Muonio–Kittilä–Sodankylä–Pelkosenniemi–Kuolajärvi -linjalla. Kymme-
nen vuotta myöhemmin metsäkauppoja tehtiin jo Muonion ja Inarin korkeudella saakka.
Koko Metsä-Lappi oli suurimmilta osin puunhankinta-alueena, mutta tuolloin ostettiin
pelkästään sahapuuta.53 Epäilemättä uiton edullisuus teki Pohjois-Suomen metsien hyö-
dyntämisen mahdolliseksi, silloin kun kehittymätön tekniikka ei suonut muita kuljetus-
mahdollisuuksia. Sahatavaran ja sellun maailmanmarkkinahinta saneli myös omalta osal-
taan nollarajan sijainnin. Korkeasuhdanteen aikana hakkuut kannatti ulottaa kauemmaksi
ja lama palautti nollarajan lähemmäksi tehtaita ja sahoja. Nollarajan syntyyn vaikuttivat
myös poliittiset muutokset. Suomen itsenäistyttyä uittoyhteys Maaselän itäpuolelta Venä-
jälle katkesi. Jäämeren sekä Tuntsa- ja Oulankajoen vesistöalueiden metsien hyödyntämi-
nen vaikeutui siirtolaitosten ja maakuljetuksen kehittymiseen saakka.

51. Moilanen 1988, s. 67.
52. Gripenberg 1958, s. 654.
53. Heikkola 1982, s. 84.
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2.2. Pohjois-Suomessa puunjalostusteollisuutta harjoittaneet yhtiöt

2.2.1. Sahateollisuus

2.2.1.1. Oulun seutu

Oulun seudun huomattavimmat kauppahuoneet J. G. Bergbom ja J. W. Snellman G:son
keskittyivät 1860-luvulta lähtien entistä enemmän sahateollisuuteen. Niiden rinnalla toimi
1860-luvulta lähtien myös muita huomattavia sahateollisuuden harjoittajia. Leon. Cande-
lin, August Ekman, Charles Herlofson, K. Th. Sohlberg, Hanna ja John Norblad sekä
Edw. L. Sandman olivat osakkaina Oulun seudun huomattavissa sahahankkeissa.

Kuva 6. Kauppaneuvos, tervakauppias, sahanomistaja, laivanvarustaja J. W. Snellman G:son
(vasemmalla). – OMA:n valokuvakokoelma.

Kuva 7.  Kauppaneuvos Gustaf Bergbom (keskellä). – OMA:n valokuvakokoelma.

Kuva 8.  Leon. Candelin nuorempi aloitti sahamiesuransa Taivalkosken ja Timosen sahoilla.
Myöhemmin hän oli yksi Uleåborgs Sågverk Ab:n omistajista (oikealla). – OMA:n valokuva-
kokoelma.

J. G. Bergbom, J. W. Snellman G:son sekä F. Granberg, Fr. J. Frantzen ja P. Hedman
rakennuttivat Suomen ensimmäisen höyrysahan Iin Kestilään vuonna 1860. Oulun seudun
höyrysahainvestoinnit jatkuivat 1870-luvulla. Haukiputaalle Pateniemen laivaveistämö-
alueelle rakennutti J. G. Bergbom kaksikehäisen höyrysahan vuonna 1873, kauppias
Leon. Candelinin ja patruuna Aug. Ekmanin sekä J. G. Bergbomin vuonna 1879 perus-
tama Uleåborgs Sågverks Aktiebolaget rakennutti Korkeasaaren sahan vuonna 1879 ja
kolmannen höyrysahan perusti J. W. Snellman G:son Toppilaan vuonna 1878. Haukipu-
taalla toiminut Charles Herlofsonin rakennuttama Maunun saha muutettiin höyrysahaksi
vuonna 1882, ja vuonna 1886 se siirtyi kauppahuone Bergbomin omistukseen. Kauppa-
huone J. W. Snellman G:son lisäsi tuotantoaan rakentamalla Iijoen suistoon Siuruan höy-
rysahan vuonna 1881. Sen toiminta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi: tulipalo tuhosi laitoksen
vuonna 1891.54

54. Ahvenainen 1984, s. 239. Rytkönen 1989, s. 138.
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Kuva 9.  Kestilän höyrysaha Iissä. – Ab Uleå Oy/OMA.

Kuva 10.  Haukiputaan Maunun saha vuonna 1882. – Museovirasto.
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Pohjois-Suomen sahateollisuuden voimistuminen 1870-luvulta lähtien perustui niihin
toisiaan tukeviin tekijöihin, jotka veivät Suomen sahateollisuuden uusiin tuotantoennä-
tyksiin. Iso-Britannia, Suomen sahatavaran tärkein ostaja, alensi 1870-luvulle tultaessa
useasti tuontitullejaan. Sieltä avautui suomalaiselle sahatavaralle laaja markkina-alue.
Samoihin aikoihin alkoi liikennevälineiden nopea tekninen edistyminen. Sahateollisuuden
mullisti höyry, mutta myös liikennevälineet. Rautatieliikenteen yleistyminen ja sen kulje-
tuskapasiteetin kasvu sekä höyryalusten vakiintuminen niin sisä-, rannikko- kuin valtame-
riliikenteessä laskivat tuntuvasti kuljetuskustannuksia. Rahti Suomesta tärkeimpiin vienti-
maihin saattoi vielä 1850-luvun puolivälissä olla suurempi kuin fob-hinta, ja 1870-luvul-
lakin rahdin osuus suomalaisen laudan hinnasta brittimarkkinoilla oli vielä yksi kolmas-
osa. Kymmenen vuotta myöhemmin kuljetuskustannusten osuus oli alentunut neljännek-
seen ja 1900-luvun alkaessa ne käsittivät enää kymmenesosan sahatavaran hinnasta. Kul-
jetuskustannusten aleneminen oli yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka avasivat Suomen
sahateollisuudelle maailmanmarkkinat.55

Suomessa tehtiin 1850-luvun lopulta lähtien sahateollisuutta voimistavia ja innostavia
uudistuksia. Höyrysahojen perustaminen oli tullut mahdolliseksi vuodesta 1857 lähtien,
elinkeinoelämä vapautui vuonna 1859, ja sahaustoimintaa rajoittavat kiintiöt poistettiin
vuonna 1861. Osakeyhtiölaki mahdollisti suuryritysten perustamisen vuoden 1864 jäl-
keen, mikä oli metsäteollisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä asia, koska rakennuskus-
tannukset esimerkiksi selluloosateollisuudessa vaativat runsaasti pääomaa. Ensimmäiset
metsäteollisuuden osakeyhtiömuotoiset suuryritykset eivät olleet mitään koko kansan yri-
tyksiä, vaan vanhojen kauppahuoneiden ja liiketoiminnalla rikastuneiden liikemiesten
perustamia yrityksiä.56 Edellä mainitut metsäteollisuutta kannustavat tekijät yhdistyivät
liberalistiseen tullipolitiikkaan. Vuoden 1859 tulliuudistuksesta lähtien sahateollisuutta
rasittaneet maksut poistettiin asteittain. 1890-luvulla jäljellä oli enää sahausmaksu, jonka
suuruus vuonna 1893 oli 20 penniä kuutiometriltä ja vuonna 1910 noin 1–2 % sahatava-
ran hinnasta.57

Edellä mainitut sahateollisuuden kannattavuuteen vaikuttaneet tekijät olivat erityisen
tärkeitä Pohjois-Suomen sahateollisuuden kasvulle. Rahtikustannusten alenemisesta oli
pitkien kuljetusetäisyyksien takia eniten hyötyä Pohjanlahden perukan sahateollisuu-
delle. Höyryvoiman tarjoamat edut korostuivat Pohjois-Suomen suurten jokien suis-
toissa. Esimerkiksi vuolaan Kemijoen varrelle ei virtauman voimakkuuden takia voitu
rakentaa vesisahoja. Lisäksi luonnon olosuhteet edellyttivät suurteollisuutta. Tullien ja
verotuksen aleneminen paransivat luonnollisesti myös syrjäisen Pohjois-Suomen sahayh-
tiöiden kilpailukykyä.

Oulun seudulla toimi 1800-luvun lopulla vielä kaksi vesisahaa. Kiimingin Koitelin
saha siirtyi vuonna1886 Simon Antmanilta J. G. Bergbomille. Pienenä yksikkönä saha ei
ollut tuotannoltaan Oulun höyrysahojen veroinen, joten sahaus lopetettiin siellä vuonna
1891.58 Oulujoen suualueella sijainnut Sahansaaren vesisaha siirtyi vuonna 1879 Uleå-
borgs Sågverk Ab:n omistukseen. Saha toimi vuosina 1882–1883, minkä jälkeen se

55. Kuisma 1993, s. 213. Halila 1986, s. 232.
56. Kosonen 1979, s. 18.
57. Ahvenainen 1984, s. 286. Rasila 1982, s. 99–100. Kuisma 1993, s. 202.
58. Ahvenainen 1984, s. 108, 178, 272. Rytkönen 1989, s. 139.
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pysäytettiin ja purettiin seuraavalla vuosikymmenellä.59 Todennäköisesti yhtiö keskitti
sahauksen vuonna 1879 valmistuneeseen Korkeasaaren laitokseen.

Vuonna 1898 K. Th. Sohlberg, Hanna ja John Norblad, K. E. Granberg ja Edw. L.
Sandman perustivat Varjakka Trävaru Aktiebolagetin. Yhtiö rakennutti vuonna 1900
Oulunsaloon, Vähä-Varjakan saarelle, suurehkon höyrysahan.60 Ennen puutavarayhtiöi-
den keskittymistä, Ab Uleå Osakeyhtiön perustamista, Oulun seudulla oli neljä huomatta-
vaa sahaajaa: J. W. Snellman G:son, G. & C. Bergbom, Uleåborgs Sågverk Ab ja War-
jakka Trävaru Ab.

Kuva 11.  Varjakan höyrysaha Oulunsalossa. – Ab Uleå Oy/OMA.

Oululaisilla sahanomistajilla ja sahayhtiöillä oli ollut yhteistyötä lähinnä uittoyhdistyk-
sissä ja Oulujoen Tukinhakkaus- ja Lauttausyhtiössä. Huomattava voimavarojen yhdistä-
minen tapahtui vuonna 1893, jolloin raaka-aineesta ja tuotannosta kilpailevat kauppahuo-
neet J. W. Snellman G:son ja G. & C. Bergbom perustivat Trävaruaktiebolaget Kemin eli
Puutavaraosakeyhtiö Kemin. Muina huomattavina osakkeenomistajina olivat brittiläinen
sahatavaran tuontiliike G. F. Neamen & Co, konsuli Alf. Jacobson ja kauppaneuvos C. M.
Dahlström. Oululaiset kauppahuoneet yhdistivät Kemijoen alueen yhteiset edut, ja koko
Peräpohjolan metsäteollisuudessa tapahtui huomattava keskittyminen. Yhtiön pääkont-
tori sijaitsi Oulussa vuoteen 1921 saakka, mutta se ei omistanut sahoja Oulun seudulla,
vaan sen tuotantolaitoset sijaitsivat Peräpohjolan jokien vaikutuspiirissä.61

Puutavaraliikkeiden keskittyminen jatkui vuonna 1912, jolloin J. W. Snellman G:son,
G. & C. Bergbom Ab, Warjakka Trävaru Ab ja Uleåborgs Sågverks Ab perustivat Ab
Uleå Osakeyhtiön. Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi everstiluut-
nantti R. Weckman J. W. Snellman G:sonista, K. Th. Sohlberg Warjakka Trävaru Ab:stä
ja Uleåborgs Sågverks Ab:stä sekä Karl Pentzin G. & C. Bergbom Ab:stä. Uusi yhtiö sai
hallintaansa Oulun seudun suurimmat sahat: Bergbomilta Pateniemen, Snellmanilta Top-

59. Ahvenainen 1984, s. 214. Virtanen 1982, s. 120.
60. Ahvenainen 1984, s. 272. Hautala 1982, s. 105. Virtanen 1982, s. 19, 120–121. Hiltunen 1987, s. 281.
61. Ahvenainen 1984, s. 271. Virtanen 1993, s. 34–35. Virtanen 1982, s. 121 ja 127.
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pilan, Uleåborgs Sågverks Ab:ltä Korkeasaaren ja Warjakka Trävaru Ab:ltä Varjakan
sahan. Mainittujen sahojen vuosituotanto oli yhteensä 165 000 kuutiometriä, ja työnteki-
jöitä sahoilla oli runsas tuhat.62 Laajasta omistuspohjasta ja runsaasta sahateollisuuden
alalla hankitusta kokemuksesta huolimatta yhtiö joutui vakaviin talousvaikeuksiin 1920-
luvun lopulla. Maa- ja osakekaupan myötä Uleåyhtiö joutui Kajaanin Puutavara Osakeyh-
tiön huostaan ja lopullisesti se sulautettiin Kajaani-yhtiöön vuonna 1936.63

Jo ennen Bergbomien Pateniemen sahaa oli Haukiputaalle perustettu suursaha. Mau-
nun sahan rakennutti Charles Herlofson vuonna 1863. Toisena omistajana toimi kauppias
O. E. Inberg. Laitos sai vuonna 1882 voimanlähteeksi höyrykoneen. Modernisoidun
sahan osti vuonna 1886 kauppahuone G. & C. Bergbom, ja viimeiset tukkinsa se halkaisi
vuonna 1908, jolloin laitos purettiin ja koneet myytiin.64

Tukkien sahaus aloitettiin Haukiputaan Halosenniemessä vuonna 1890, jolloin norjalai-
nen liikemies Joakim Andreas Fleischer perusti pienen höyrysahan Pirttikariin. Sahan
omisti Halonen Ångsågs -niminen yritys, mutta sen liiketoimet jäivät lyhytaikaiseksi:
heikko kannattavuus katkaisi sahauksen vuonna 1902. Sahaustoiminta jatkui vuonna 1921,
jolloin raumalainen Rauma Wood Ltd. rakensi uuden laitoksen Halosenniemeen. Peräkkäis-
ten tulipalojen vuoksi tuotanto käynnistyi vasta vuonna 1923. Rauma Wood Ltd. joutui
1920-luvulla taloudellisiin vaikeuksiin ja 1930-luvun alussa Kansallis-Osake-Pankin val-
vontaan. Halosenniemi oli erillään Rauma Woodin muista tuotantolaitoksista, ja sillä oli
ollut yhteistyötä puunhankinnassa Raahe Osakeyhtiön kanssa. Näin ollen oli luonnollista,
että molemmat yritykset tiivistivät yhteistyötä entisestään. Niinpä Raahe Osakeyhtiö osti
Halosenniemen sahan vuonna 1936. Kauppaneuvos A. Lagerlöf oli perustanut vuonna 1900
Raahen Puutavara Osakeyhtiön, joka muutettiin vuonna 1917 Raahe Osakeyhtiöksi. Tällöin
yrityksen omistuksessa oli sahat Paavolassa, Raahessa ja Martinniemessä. Vuonna 1942 oli
edessä uudet omistajajärjestelyt: Raahe Osakeyhtiö yhdistettiin Rauma Osakeyhtiöön, ja
uuden yhtiön nimeksi tuli Rauma-Raahe Osakeyhtiö. Mainitulle yritykselle siirtyi mm.
Halosenniemen saha, jonka toiminta jatkui aina vuoteen 1950 saakka.65

Haukiputaan Martinniemen sahan historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin asemapääl-
likkö E. E. Granfelt rakensi alueelle höyrysahan. Sen toiminta oli alusta lähtien varsin
tahmeaa. Ongelmia oli tukkien hankinnassa, ja talousvaikeudet olivat mittavia. Granfelt
myi sahansa vuonna 1908 K. E. Blombergille, jonka liiketoimet päättyivät vararikkoon
vuonna 1911. Seuraavana vaiheena oli Osakeyhtiö Martinniemi Ltd:n perustaminen, joka
aloitti laitoksen uudenaikaistamisen. Saneeraus oli niin laaja ja perinpohjainen, että on
puhuttu koko sahan uudelleen perustamisesta. Talousvaikeuksien myötä osakekanta siirtyi
vähitellen uusille omistajille, ja yhtiö fuusioitiin vuonna 1917 Raahe Osakeyhtiöön. 1920-
luvun laskusuhdanne koetteli raskaasti Raahe Oy:n taloutta. Talousvaikeudet kasaantui-
vat, ja 1920-luvun puolivälissä olivat edessä uudet omistusjärjestelyt. Kansallis-Osake-
Pankki, yrityksen luotottaja, liittyi omistajien joukkoon. Martinniemen saha joutui
Rauma-Raahe Osakeyhtiöstä ja Repola-Viipuri Osakeyhtiöstä muodostetun Rauma-
Repola Osakeyhtiön omistukseen vuonna 1952.66

62. Ahvenainen 1984, s. 273. Virtanen 1982, s. 121.
63. Ahvenainen 1984, s. 381. Virtanen 1982, s. 130–131.
64. Ahvenainen 1984, s. 214, 239, 272.
65. Könönen 1981, s. 76 ja 93. Vilmusenaho 1984, s. 142–143.
66. Könönen 1981, s. 13, 31–33 ,46, 48, 54, 112–113. Ahvenainen 1984, s. 423.
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Kuva 12.  Martinniemen saha. Etualalla työväen  ruokailuhuone. – OMA:n valokuvakokoelma.

Haukiputaan asemaa sahakeskuksena korosti myös A. Santaholma Osakeyhtiön
vuonna 1914 Kiiminkijokisuulle rakentama Jokirannan tuotantolaitos. A. Santaholma
Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1903, ja se harjoitti saha- ja puuhioketoimintaa Kala-
joella, Pyhäjoella, Raahessa ja myös Oulun seudulla. Jokirannan saha lopetti toimintansa
vuonna 1967.67

Oululaisten kauppahuoneiden mielenkiinto sahatavaran tuottamista kohtaan heräsi ter-
vatalouden asteittaisen kuihtumisen myötä. Suurien ja keskisuurien sahojen rakennus-
kausi alkoi jo 1870-luvulla, ja liiketoimet huipentuivat ja keskittyivät Aktiebolaget Uleå
Osakeyhtiön perustamiseen. Uleån supistettua toimintaansa Oulussa uudeksi sahakeskuk-
seksi kohosi Haukipudas, missä oli luontaiset edellytykset suursahaukselle. Hyvien uitto-
jokien päätepisteet sijaitsevat Haukiputaan pitäjän alueella tai sen välittömässä läheisyy-
dessä: Kiiminki-, Ii- ja Oulujoen tukkisumat purkautuivat merenrannalle, josta ne olivat
helposti erottelun jälkeen hinattavissa sahoille.

67. Hautala 1982, s. 103–104.
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Seuraavassa asetelmassa on esitetty yhteenveto tärkeimmistä sahoista, niiden omista-
jista sekä toimintavuosista.

saha pääomistaja toimintavuodet
Kestilä J. G. Bergbom 1860–1908

J. W. Snellman G:son
Iin höyrysaha osakeyhtiö

Pateniemi J. G. Bergbom 1873–1912
Ab Uleå Oy 1913–1935
Oulu Oy 1936–

Korkeasaari Uleåborgs Sågverk Ab 1879–1912
Ab Uleå Oy 1913–1927

Toppila J. W. Snellman G:son 1878–1912
Ab Uleå Oy 1913–1929

Sahansaari Uleåborgs Sågverks Ab 1879–1883
Siurua J. W. Snellman G:son 1881–1891
Varjakka Varjakka Trävaru Ab 1900–1912

Ab Uleå Oy 1913–1928
Maunu C. Herlofsson 1863–1882

J. G. Bergbom 1883–1908
Halosenniemi Halonen Ångsågs Ab 1890–1902

Rauma Wood Ltd. 1921–1936
Raahe Oy 1937–1942
Rauma-Raahe Oy 1943–1950

Martinniemi E. E. Granfelt 1905–1908
K. E. Blomberg 1909–1911
Oy Martinniemi Ltd 1912–1917
Raahe Oy 1917–1942
Rauma-Raahe Oy 1943–1952
Rauma-Repola Oy 1953–

Jokiranta A. Santaholma Oy 1914–1967

2.2.1.2. Lappi ja Peräpohjola

Lapin ja Peräpohjolan huomattavimpina sahayrittäjinä toimivat oululaiset kauppahuoneet
J. W. Snellman G:son ja G. & C. Bergbom sekä vuodesta 1893 lähtien kauppahuoneiden
yhteistyön tuloksena perustettu Trävaruaktiebolaget Kemi. Ainoana merkittävänä perä-
pohjalaisena yrittäjänä oli Anders Kurth ja hänen perillistensä myöhemmin perustama
Anders Kurth & Co.

Oululaisten kauppahuoneiden sahateollisuussuunnitelmat ulottuivat Peräpohjolaan
1860-luvulla. Rovaniemi oli 1870-luvulle saakka Kemijokilaakson sahaustoiminnan kes-
kus, ja kiinnosti liiketaloudellisesti oululaisia kauppahuoneita. Kauppahuone G. & C.
Bergbom osti vuonna 1860 Meltauksen sahan, ja saman vuosikymmenen lopulla puolet
omistusosuudesta siirtyi F. J. Frantzenille. Bergbomien haltuun päätyi myös 1800-luvun
lopulla Rovaniemen naapuripitäjässä sijainnut Tervolan Louetjoen eli Saaren saha. Kil-
paileva kauppahuone J. W. Snellman G:son hankki vuonna 1873 Rovaniemeltä Meltauk-
sen sahan. Kemi-yhtiön perustamisen jälkeen kaikki edellä mainitut sahat siirtyivät
sille.68 Sahojen tuotanto ei ollut kannattavaa pitkien etäisyyksien ja vanhentuneen teknii-

68. Enbuske 1997, s. 94–96. Ahvenainen 1984, s. 271.
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kan takia. Ne eivät voineet kilpailla Kemijokisuun höyrysahojen kanssa. Tästä syystä
Kemi-yhtiö lakkautti pienet yksiköt 1890-luvun lopulla.69

Kemijoen suistoon Laitakariin rakensi vuonna 1862 J. G. Bergbom höyrysahan. Laitos
säilyi Bergbomien omistuksessa vuoteen 1893 saakka, jolloin se siirtyi vasta perustetulle
Kemi-yhtiölle. Laitakari ei jäänyt ainoaksi uuden aikakauden sahaksi, vaan Kemin tienoon
sahateollisuus voimistui Terje Olsenin ilmestyttyä puunhankintaan Kemijoen vesistöalueen
kruununmetsiin. Vuonna 1871 hän teki 500 000 rungosta kaupan metsähallituksen kanssa
hullilaisen yrityksen Steweni & Olsenin nimiin. Hakkuut piti tehdä viiden vuoden aikana, ja
tukit oli sahattava omassa laitoksessa Kemijokisuulla. Olsenin liiketoimet olivat mittavia, ja
hänen voimavaransa olivat rajalliset, joten ainoa keino hankkeiden toteuttamiseksi oli met-
sähallituksen kanssa tehdyn sopimuksen siirtäminen kristianialaiselle J. N. Fleischerille.
Metsähallitus vahvisti Olsenin tekemän kauppasopimuksen, ja hankkeen lopullista toteutta-
mista varten Holst & Fleischer ja Göteborgs Handelskompani perustivat Kemi Ångsågs
Aktiebolagetin, jonka rakennuttama Karihaaran höyrysaha valmistui vuonna 1874.70

Terje Olsenin toimet Kemi Ångsågin metsäpäällikkönä loppuivat lyhyeen. Holtiton
taloudenpito aiheutti vuonna 1877 vararikon. Konkurssin jälkeen saha seisoi käyttämättö-
mänä, ja seuraavana omistajana oli Karihaara Ångsågs Aktiebolaget. Uuden yhtiön pää-
osakkaana oli edelleen norjalainen Holst & Fleischer. Taloudelliset vaikeudet jatkuivat, ja
vuonna 1890 Karihaaran saha siirtyi Bergbomien ja Snellmanin muodostamalle yhty-
mälle. Kemi-yhtiön omistukseen Karihaaran höyrysaha siirtyi vuonna 1893.71

Kemin alue kiinnosti muitakin sahayrittäjiä. Puuseppä H. A. Granholm perusti vuonna
1894 Mansikkaniemen höyrysahan. Sen vaiheisiin liittyivät useat vararikot ja omistaja-
vaihdokset. Vuonna 1919 omistajaksi ryhtyi Kemi Träindustri Aktiebolaget.72 Suomen
valtio rakennutti vuonna 1922 suursahan Kemin Veitsiluotoon. Valtion yritystoiminnan
tarkoituksena oli nopeuttaa Lapin yli-ikäisten metsien kulutusta, vähentää raakapuun
vientiä ulkomaille ja saada valtion metsien hintasuhteet tarkkailuun oman teollisuuden
vertailutiedolla.73

Tornionjoen suistoon ensimmäisen höyrysahan Röyttän sahan perustivat Paul Gove-
nius, C. W. Berg, J. W. Snellman G:son ja F. Granberg vuonna 1862. Vuodesta 1867 läh-
tien yrityksen toiminimenä oli Torneå Ångsågsaktiebolaget. Röyttän sahan historiaan
sisältyy kaksi tuhoisaa tulipaloa. Ensimmäisen kerran laitos tuhoutui vuonna 1875.
Ripeän rakentamisen tuloksena uusi saha valmistui jo seuraavana vuonna. Toinen palo
riehui vuonna 1928, jolloin sahan toiminta päättyi lopullisesti. Omistussuhteet muuttui-
vat 1800-luvun viimeisillä vuosikymmenillä: osakekannan enemmistö siirtyi J. W. Snell-
man G:sonille ja vuonna 1893 Kemi-yhtiölle.74

Anders Kurthin liiketoimet alkoivat Peräpohjolan vanhimman kauppasahan Ylitor-
nion Portimokosken eli Kristineströmin sahan kaupoilla vuonna 1860. Hän harjoitti
sahausta vuoteen 1901 saakka.75 Toinen Anders Kurthin omistama saha oli Rovaniemen

69. Ahvenainen 1984, s. 271.
70. Ahvenainen 1984, s. 236–238. Hedman 1969, s. 371. Heikkola 1982, s. 85. Enbuske 1997, s. 98.

Satokangas 1997, s. 310.
71. Ahvenainen 1984, s. 270. Satokangas 1997, s. 310.
72. Ahvenainen 1984, s. 272, 347.
73. Ahvenainen 1984, s. 347. Satokangas 1997, s. 312.
74. Jalagin 1993, s. 83–89.
75. Ahvenainen 1984, s. 185–186, 270.
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Sinetän laitos, jonka hän osti vuonna 1870. Uudeksi omistajaksi vuonna 1889 ryhtyi
Leontej Tichanoff, ja laitos lopetti toimintansa vuonna 1896.76 Anders Kurthin perillisten
perustama And. Kurth & Co Aktiebolagetin liiketoimet huipentuivat Tornion Kuusiluo-
don höyrysahan valmistumiseen vuonna 1901. Taloudellisesti yritys ei ollut kannattava.
Rahoitusvaikeuksien takia And. Kurth & Co Aktiebolagetin osake-enemmistö siirtyi
vuonna 1910 ja koko yritys vuonna 1933 W. Rosenlew & Co:lle. Sahaus aiottiin lopettaa
vuosien 1925–1926 näivettyneen talouden vuoksi. Toiminta jatkui kituliaana, mutta lopul-
lisen tuhon Kuusiluodolle aiheuttivat saksalaiset Lapin sodassa. Saha säästyi tulipalolta,
mutta työläisten asuinrakennukset paloivat perustuksiaan myöten. Vuonna 1945 sahan
koneet luovutettiin Neuvostoliitolle sotakorvauksina.77

Perämeren pohjukassa sahaustoimintaa harjoitti myös Raahen Puutavara Osakeyhtiö.
Vuonna 1909 se perusti Ruotsiin tytäryhtiön: Aktiebolaget Granviks Sågverkin. Yritys
rakensi Haaparantaan Granvikin sahan.78

Simojoen suistossa sahaustoimintaa oli harjoitettu vuodesta 1841. Tuotannosta vastasi
vuodesta 1874 lähtien ruotsalainen yhtiö Aktiebolaget Kallio Ångsåg, joka rakensi
vuonna 1875 Kallion höyrysahan. Samoihin aikoihin merikapteeni Otto Qvickström ja
kauppias J. Svendelin rakensivat Simojoen suuhun höyrysahan, jota kutsuttiin Vasanka-
rin sahaksi. Yhtymä toimi nimellä Simo Ångsågsbolaget. Vuonna 1890 yritys siirtyi toi-
minimi Halonen Ångsågs Aktiebolagetille. Myöhemmin omistajavaihdokset seurasivat
toistaan: välillä omistajana oli ruotsalainen Baltiska Trävaruaktiebolaget ja vuodesta 1916
Kemi-yhtiö. Kallion toiminta päättyi lopullisesti vuonna 1926, jolloin Kemi-yhtiö sulki
sen.79

Vuosisadan vaihteen jälkeen Rovaniemestä tuli pieni höyrysahojen saareke. Rovanie-
men ensimmäisen höyrysahan, Pitkäniemen höyrysahan, perusti Karihaaran entinen kone-
mestari Matti Edward Stelander vuonna 1901.80 M. E. Stelanderin taloudellinen toime-
liaisuus painottui kuitenkin maatalouteen, ja vuonna 1919 hän myi sahan Robert Saasta-
moiselle, O. V. Lehdolle ja pojalleen Hjalmar Stelanderille. Uuden yhtiön nimeksi tuli
Pitkäniemen Saha ja Sähkö Oy. Sahaus oli alkuvaiheessa kannattavaa, mutta toimitusjoh-
taja Hjalmar Stelanderin saama epäluottamus muilta osakkailta oli oire yhtiön sisäisistä
ristiriidoista. Pitkäniemen Saha ja Sähkö lakkautettiin toimitusjohtajan erottamisen jäl-
keen, ja tilalle perustettiin vuonna 1930 Pitkäniemen Saha Oy. Talouspulan aikana yhtiön
vaikeudet kasvoivat sietämättömiksi, ja se lopetti toimintansa vuonna 1934.81

Vuonna 1908 Kaarlo Wilho Pöykkö, Kaarle Sjöblom ja Edward Åström perustivat
Rovaniemen Höyrysaha Osakeyhtiön. Kemijokisuun sahoille kaavaillun kilpailijan kan-
nattavuus ei suurista suunnitelmista huolimatta ollut kehuttavaa. Investoinnit olivat olleet
tuotannon arvoon nähden mittavia, ja minkä vuoksi yritys myytiin vuonna 1913 Kemi-
yhtiölle.82

Rovaniemen kolmannen höyrysahan perustivat vuonna 1917 Nils Erik Vikman, Mag-
nus Joachimsson ja Karl Johan Troberg. Rovaniemi Träförädling Ab:nä, Vikmanin sahana

76. Enbuske 1997, s. 96.
77. Jalagin 1993, s. 83–89. Ahvenainen 1984, s. 270.
78. Ahvenainen 1984, s. 273.
79. Ahvenainen 1984, 178, 238, 337. Siipola 1986, s. 160.
80. Enbuske 1997, s. 107–108.
81. Enbuske 1997, s. 199–201.
82. Enbuske 1997, s. 109, 199.



66
ja Rovaniemen Puunjalostus Oy:nä tunnettu yritys sinnitteli talouspulan kurimuksessa ja
tulipalon aiheuttamien vaurioiden keskellä vuoteen 1935 saakka. Kaksi vuotta myöhem-
min sen osti Veitsiluoto Oy:n ja Kemi-yhtiön omistama Rovaniemen Saha Oy.83

Rovaniemen Saha Oy perustettiin Veitsiluoto Oy:n ja Kemi-yhtiön yhteistyön tulok-
sena. Taustalla oli kemiläisten pelko mahdollisen kilpailevan suursahan perustamisesta
Rovaniemelle. Kemijärven rata valmistui vuonna 1934, ja se paransi Kemijoen vesistö-
alueen metsien käyttömahdollisuuksia. Rovaniemellä oleva saha vaikeuttaisi kemiläisten
puunhankintaa Koillis-Lapista, ja kilpailu luonnollisesti tulisi nostamaan raaka-aineen
hintaa. Kemi-yhtiön toimitusjohtajan mukaan ”pieni saha Rovaniemellä on paras keino
välttää kilpailua”. Suuryhtiöiden tarkoituksena oli perustaa laitos, jolla oli määräävä
asema alueen sahaustoiminnassa.84 Sahaus alkoi vuonna 1934 entisen Rovaniemen Höy-
rysaha Oy:n kiinteistössä. Vuonna 1939 laitoksen tuotanto oli 5 500 kuutiometriä.
Sahausmäärä ei ollut suuri, mutta mahdolliset kilpailijat oli torjuttu Rovaniemen seu-
dulta.85

Seuraavassa asetelmassa on esitetty yhteenveto Lapin ja Peräpohjolan tärkeimmistä
sahoista, omistajista ja toimintavuosista:

saha pääomistaja toimintavuodet
Laitakari J. G. Bergbom 1862–1892

Trävaruaktiebolaget Kemi 1893–
Karihaara Kemi Ångsågs Ab 1874–1877

Karihaara Ångsågs Ab 1878–1889
J. G. Bergbom
J. W. Snellman G:son 1890–1892
Trävaruaktiebolaget Kemi 1893–

Mansikkaniemi H. A. Granholm 1894–1918
Kemi Träindustri Ab 1919–

Veitsiluoto Suomen valtio 1922–
Röyttä Paul Govenius, C. W. Berg, 

J. W. Snellman G:son, F. Granberg 1862–1866
Torneå Angsågs Ab 1867–1892
Trävaruaktiebolaget Kemi 1893–1928

Kuusiluoto And. Kurt & Co Ab 1901–1932
W. Rosenlew & Co 1933–1945

2.2.1.3. Koillis-Pohjanmaa

Taivalkoskelle, Pudasjärven pitäjään, perusti vuonna 1837 oululainen kauppias Olof
Lundström Taivalkosken sahan. Sen omistuspohjaa laajennettiin vuonna 1846, jolloin yri-
tykseen tulivat Anders Niska ja Jacob Fellman. Niska luopui osuudestaan vuonna 1851,
jolloin hänen tilalleen tuli Herman Hedmanson. Saha teki vararikon vuonna 1865, jonka
jälkeen omistajiksi tulivat vuonna 1867 J. G. Bergbom, Leon. Candelin ja vuonna 1868
August Ekman. Kolmikko J. G. Bergbom, Leon. Candelin ja August Ekman omistivat
sahan vuoteen 1874 asti. Myöhemmin Leon. Candelin omistusosuus siirtyi hänen pojil-

83. Enbuske 1997, s. 201–203.
84. Enbuske 1997, s. 203.
85. Enbuske 1997, s. 203–204.
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leen. August Ekman luopui osastaan vuonna 1880, jolloin hänen tilalleen tuli Herman
Norblad. Taivalkosken saha oli Candelinien, Bergbomien ja Norbladin perillisten hallus-
sa Varjakka Trävaru Aktiebolagetin perustamiseen saakka. Vuodesta 1912 lähtien sahan
omisti Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö, joka uudisti laitoksen vuonna 1916. Tulipalo tuho-
si sahan parin vuoden kuluttua, ja uusi yksikkö valmistui vuonna 1919. 1930-luvun lopul-
la, Aktiebolaget Uleån lopettamisen jälkeen, saha siirtyi Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöl-
le.86

Vuonna 1838 rakensi oululainen kauppias Johan Samuel Åström Pudasjärven Hirvas-
koskelle Timosen sahan. Åström luopui sahastaan, ja vuonna 1841 sen uusiksi omista-
jiksi ryhtyivät Carl ja Anders Ramberg. Johan Abraham Candelin tuli mukaan liiketoi-
miin vuonna 1843, ja seuraavana vuonna hän osti yrityksessä mukana olleen nimismies E.
F. Walleniuksen osakkuuden. Vuonna 1848 J. A. Candelinia seurasi hänen poikansa Leon.
Candelin, joka vahvisti asemiaan yrityksessä ostamalla vuonna 1853 Carl Rambergin
osuuden. August Ekman tuli myös Timosen sahan omistajien joukkoon vuonna 1857, jol-
loin hän osti Anders Rambergin osuuden sahasta. 1860-luvulla kolme neljäsosaa sahasta
omisti Leon. Candelin ja neljänneksen August Ekman. Myöhemmin Timosen sahan omis-
tusjärjestelyissä tehtiin samanlaiset ratkaisut kuin Taivalkosken sahan yhteydessä:
molemmilla sahoilla toteutettiin sukupolvenvaihdos. Osa Leon. Candelinin omistusosuu-
desta jaettiin hänen poikiensa kesken. Herman Norblad tuli August Ekmanin tilalle yri-
tykseen vuonna 1880. Timosen sahan omistivat samat henkilöt kuin Taivalkoskenkin lai-
toksen lukuun ottamatta G. & C. Bergbomia. Sahaus jatkui Timosessa vuoteen 1887.87

Kuva 13.  Leon. Candelin vanhempi (vasemmalla). Timosen ruukin ja sahan sekä Taivalkosken
sahan omistaja. – OMA:n valokuvakokoelma.
Kuva 14.  Taivalkosken sahan ja  Varjakka Trävaru Ab:n omistaja John Norblad (oikealla). –
OMA:n valokuvakokoelma.

86. Rytkönen 1989, s. 134–135. Ahvenainen 1984, s. 178, 272. Ahvenainen mainitsee Niskan ja Fellmanin
sahan perustajaksi ja omistajaksi jo vuonna 1837. Vähkyrän tutkimus pelkästään Lundströmin. Vähkyrä
1993, s. 50, 83, 129–131. Vahtola 1988, s. 26, 57.

87. Ahvenainen 1984, s. 178, 272. Rytkönen 1989, s. 135–137. Vähkyrä 1993, s. 60, 97–98 ja 141.
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Ensimmäinen höyrysahan perusti Iijoen keskijuoksulle vuonna 1878 oululainen kaup-
pias G. F. Granberg. Petäjäkankaan kaksikehäisen laitoksen toiminta oli epäsäännöllistä jo
alusta lähtien. Vuonna 1880 sen omistaja Petäjäkankaan Höyrysaha Osakeyhtiö teki vara-
rikon. Lontoolainen puutavara-alan yritys Neame & Co osti taloudellisesti umpikujaan
joutuneen höyrysahan, mutta myi sen saman tien Leon. Candelinille. Petäjäkankaan saha
siirtyi Taivalkosken sahan tavoin vuonna 1898 perustetun Varjakka Trävaru Aktiebolage-
tin omistukseen.88

Kuva 15.  Petäjäkankaan höyrysaha Pudasjärvellä. – Ab Uleå Oy/OMA.

Kuusamon pitäjä, Koillis-Pohjanmaan itäosa, oli vailla sahalaitosta. Puuvaroja ja kos-
kivoimaa olisi ollut riittämiin, mutta etäisyys Oulun satamaan oli pitkä ja valmiin sahata-
varan uitto itään, läpi Kuusamon koskien Vienanmeren rannalle, oli mahdoton tehtävä.
Syrjäisestä sijainnista huolimatta Kuusamo ei jäänyt metsätöittä autonomian aikana,
mutta Suomen itsenäistymisen jälkeen raja itään sulkeutui ja liikeyhteydet Venäjän sahoi-
hin katkesivat. Väliaikaisten lohkojen erottamisen jälkeen, vuodesta 1885 lähtien, Kuusa-
mossa metsätyöt olivat yleistyneet aiempaan verrattuna. Alueella savotoivat ainakin Kuu-
samoyhtiö, Varjakka Trävaruaktiebolaget, Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö ja Trävaruaktie-
bolaget Kemi, ruotsalaiset Berggren ja Ytterfors, venäläinen Russanoff sekä norjalainen
Stuart. Ulkomaiset yhtiöt hakkauttivat tukit ja uittivat ne Vienanmeren sahoille.89

88. Rytkönen 1989, s. 137.
89. Ervasti 1978, s. 556–566.
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Kuva 16.  Ruotsalaisen puutavarayhtiön Berggren Ab:n Kuusamon edustaja, inspehtori
Mikael Smith. Sundsvallilainen Berggren Ab toimi Kuusamossa vuoteen 1918 saakka. Yhtiö
osti ja uitti tukkeja Kuusamosta Vienanmeren sahoille. – Vesa Rinteen kokoelma.

Vuosisadan vaihteeseen saakka Kuusamoon tuotiin sahatut laudat Taivalkosken
sahalta. Toisena vaihtoehtona oli hankkia rakennuspuut ”kintaskoskelta”. Kansanomai-
nen nimitys tarkoitti käsinsahausta, joka oli erittäin raskasta ja hidasta. Menetelmällä voi-
tiin sahata lautaa vain pieneen kotitarvekäyttöön. Ensimmäisen höyrysahan Kuusamoon
perustivat kirkkoherra Antti Gummerus-Valtavaara ja mylläri Matias Leander Korvela
vuonna 1898 tai 1899. Liiketoimet epäonnistuivat pahasti, ja yritys teki vararikon vuoden
1900 lopussa. Kirkkoherra Gummerus-Valtavaara ei masentunut epäonnistumisestaan,
vaan hän perusti vuonna 1906 uuden sahan, jonka toiminta jatkui ensimmäiseen maail-
mansotaan saakka.90

90. Ervasti 1978, s. 566–568.
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2.2.1.4. Raahen–Ylivieskan alue

Oulun eteläpuolella olivat raahelaiset kauppiaat, laivanvarustajat ja ruukkiyrittäjät raken-
taneet kaksi alueellisesti merkittävää sahaa, Pyhäjoen Yli-Hourun ja Revonlahden Ruu-
kinkosken sahan. Vuonna 1857 J. G. Bergbom ja C. E. Bergbom ostivat Ruukinkosken
sahan ja viimeinen Bergbom-sukuinen omistaja Lauri Pentzin myi sahan vuonna 1917 J.
E. Johanssonille, joka edelleen myi vuonna 1919 laitoksen Ruukki Osakeyhtiölle.91 Berg-
bomien kiinnostus sahaa kohtaan ei aiheutunut tuottavista liiketaloudellisista syistä, vaan
omistusoikeus säilyi raahelaisten porvarien ja Bergbomien yhteisten ruukkiyhtiöiden
perintönä.92

Raahen tienoon sahateollisuudessa alkoi uusi vaihe August Lagerlöfin perustettua
vuonna 1900 Raahen Puutavara Osakeyhtiön. Yhtiö rakensi vuonna 1901 sahan Siika-
joen varrelle. Raahe Osakeyhtiön tuotantolaitoksia olivat myös vuonna 1923 palanut Raa-
hen Virpiperän sekä Salon Rojuniemen saha. Virpiperän tuhoutumisen jälkeen pysäytet-
tiin myös Rojuniemen saha, koska se oli saanut sähkön Virpiperältä. 1920-luku oli
yhtiölle taloudellisesti raskas, ja vuonna 1926 lopetti Raahen saha toimintansa. Tämän
jälkeen Raahe Oy:n liiketoimet keskittyivät Haukiputaan Martinniemeen.93

Raahen Puutavara Osakeyhtiön liiketoimiin kytkeytyi myös Aktiebolaget Finska
Kolaffären. Yhtiön perustivat ruotsalaiset rautateollisuusyritykset puuhiilen hankkimista

91. Ahvenainen 1984, s. 176–177. Vilmusenaho 1984, s. 138–142.
92. Laine 1948, s. 702.
93. Vilmusenaho 1984, s. 142–143. Ahvenainen 1984, s. 273. Könönen 1981, s. 47–48. Lackman 1991, s. 152–

153.

Kuva 17.  Tukkien käsisahaus "kintaskoskella" oli
hidasta ja raskasta työtä, varsinkin alasahurille, kos-
ka sahanpurut usein pölähtivät sahaajan silmiin.
Kuva:Väinö Mankinen. – Museovirasto.
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varten, koska Ruotsin rautateollisuuden laajetessa maan omat hiilittämöt eivät kyenneet
toimittamaan hiiltä riittävästi. Vuonna 1909 Aktiebolaget Finska Kolaffärenin osakekanta
siirtyi August Lagerlöfille, ja sysien poltosta tuli osa Raahen Puutavara Osakeyhtiön lii-
ketoimia.94

Yhtiön päätuotteena oli puuhiili, mutta se harjoitti myös kaivos- ja paperipuuvientiä.
Lisäksi hiilittämön yhteydessä toimi vuosina 1905–1906 perustettu Pekkalan saha. Vuo-
den 1909 jälkeen sahaa käytettiin vain laivausvajauksien sahaamiseen, ja ensimmäisen
maailmansodan aikana sahaus lopetettiin kokonaan. ”Sysiliikkeen” liiketoimet päättyivät
ensimmäisen maailmansodan jälkeen, nimi esiintyi myöhemmin vain kiinteistöjä omista-
neena yhtiönä.95

Raahen seudulle ulotti yritystoimet myös porilainen F. A. Juselius. Hän perusti vuonna
1926 Pirttiniemen sahan, mutta liikkeenharjoitus jäi lyhytaikaiseksi. Vuonna 1931 sahaus
lopetettiin, ja laitos siirtyi vuonna 1934 A. Santaholma Osakeyhtiölle.96

Kalajoen sahahistoriaan liittyy tärkeimpänä tuotantolaitoksena A. Santaholma Osa-
keyhtiön vuonna 1903 perustama Jokisuun höyrysaha. Sen sahaus oli varsin toimeliasta
ensimmäisen maailmansodan aikaa ja 1930-luvun lamaa lukuun ottamatta. Laitos oli
paikkakunnan suurin työllistäjä ja veronmaksaja. Kalajoen toinen, hieman pienempi saha-
laitos oli F. A. Juseliuksen Holman saha.97

Kuva 18.  Santaholma Oy:n Kalajoen saha. – OMA:n valokuvakokoelma.

94. Vilmusenaho 1984, s. 144–145.
95. Vilmusenaho 1984, s. 144–145, 147–148.
96. Lackman 1991, s. 459.
97. Kyllönen 1980, s. 309–310, 407–408. Ahvenainen 1984, s. 273.
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Varhaisimmat Oulun eteläpuolelle rakennetut sahat sijaitsivat rannikolla. Sisämaassa
teollinen sahaustoiminta käynnistyi rannikkoa myöhemmin. Sisämaahan rakennettiin
useita pieniä sahoja, joiden toiminta oli epäsäännöllistä ja joissa omistajanvaihdokset seu-
rasivat toinen toistaan. Oulaisista ja Ylivieskasta tuli alueen pieniä sahauskeskuksia,
joissa liiketoimintaa harjoittivat valtakunnallisestikin huomattavat teollisuusmiehet.
Vuonna 1898 tamperelainen konsuli John W. Hagan rakensi Oulaisiin höyrysahan.
Lukuisten omistajanvaihdosten jälkeen vuonna 1917 saha päätyi Oulaisten Puutavarayh-
tiölle.98 Vuonna 1904 kauppaneuvos F. A. Juselius rakensi Oulaisten Olkkoon Lehtopään
höyrysahan. Ensimmäisen maailmansodan aikana tuotanto romahti ja sahaus lopetettiin.
Juseliuksen aikaa kesti Oulaisissa reilut kymmenen vuotta. Liikemiehenä F. A. Juselius
oli varsin omaperäinen. Hänen sahansa olivat nopeasti  rakennettuja, ja käytössä ne olivat
vain kannattavimman ajan. Tarvittaessa laitos purettiin ja siirrettiin sinne, missä vallitsi-
vat paremmat taloudelliset edellytykset.99

Ylivieskaan, Oulaisten eteläiseen naapuripitäjään, perustettiin vuosina 1878–1905
yhteensä seitsemän sahaa. Huomattavin laitos oli vuonna 1889 perustettu Kiviojan saha.
Se siirtyi vuonna 1903 Ab T. &. J. Salvesenin omistukseen. Ensimmäisen maailmanso-
dan aikana Salvesen myi sahan W. Rosenlew & Co Osakeyhtiölle, joka purki sen ja siirsi
laitteet ja koneiston Kokkolan Ykspihlajaan. Toinen huomattava laitos oli vuonna 1905
valmistunut Jaakolan saha. Vahvimmillaan yritys oli vuoden 1910 vaiheilla, mutta toi-
minta lopetettiin vuoden 1918 levottomuuksien takia. Vuokralaiset yrittivät jatkaa saha-
usta, mutta se jäi lyhytaikaiseksi. Laitos purettiin, ja koneet myytiin Etelä-Suomeen.100

2.2.1.5. Kainuu

Kainuun ensimmäisen ohutteräisen kauppasahan perusti Hyrynsalmen kirkkoherra Johan
Wegelius vuonna 1818 Ämmänkoskeen. Laitos siirtyi vuonna 1835 J. W. Snellman
G:sonille, joka myi siitä puolet viipurilaiselle Paul Wahlille. Käytännössä J. W. Snellman
G:son vastasi yksin sahan hoidosta ja käytöstä.101 Ämmän saha uudistettiin perusteelli-
sesti vuonna 1877. Tällöin sahan omistuspohjaa laajennettiin: J. W. Snellman G:sonin
yhtiökumppaniksi tuli G. & C. Bergbom. Vuonna 1899 sahaus lopetettiin ja Snellman ja
Bergbom vetäytyivät Kainuun sahateollisuudesta. Oulujärven vesistöalue tuli olemaan
vuodesta 1899 lähtien oululaisten kauppahuoneiden pelkkä raaka-aineen hankinta-alue.
Tukkien uittaminen pyöreinä Oulun sahoille oli huomattavasti kannattavampi vaihtoehto
kuin valmiin sahatavaran uitto.102 Vastaava ongelma oli myös Iijoen keskijuoksun sahoil-
la. Maakuljetuksen kehittymättömyys ja uittotappiot tekivät valmiin sahatavaran uittami-
sen taloudellisesti kannattamattomaksi.

98. Turunen 1986, s. 167–168.
99. Turunen 1986, s. 169. Ahvenainen 1984, s. 273.
100. Särkijärvi 1981, s. 170–172.
101. Ahvenainen 1984, s. 34, 179, 186. Puukila 1976, s. 7–8.
102. Ahvenainen 1984, s. 214, 272.
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Kuva 19.  Tukinuittoa Kajaanin Ämmänkoskessa vuonna 1902. Taustalla Ämmän saha.  Kuva:
H. Renfors.  – Museovirasto.

Kajaani ei jäänyt vaille sahaa J. W. Snellman G:sonin ja G. & C. Bergbomin vetäydyt-
tyä Kainuusta. Monitoiminen räätäli Matti Haapalainen perusti vuonna 1897 Tihisennie-
meen höyrysahan. Haapalaisen kuoltua vuonna 1912 laitoksen osti toiminimi Nieminen &
Kärnä, joka uudenaikaisti sahan. Yhtiöön liittyi mukaan myös sahanomistaja F. A.
Juselius, ja toiminimi muutettiin Nieminen & Kärnä Co. Sahan modernisoinnista ja omis-
tuspohjan laajentamisesta huolimatta yhtiö ei jatkanut vuotta 1916 pidemmälle.103

Maailmansodan pitkittyessä Nieminen & Kärnä Co joutui taloudellisiin vaikeuksiin, ja
F. A. Juselius myi vuonna 1916 osuutensa Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle. Tämän jäl-
keen Nieminen & Kärnä esiintyi vain kaupallisena toiminimenä Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiön yhteydessä 1920-luvulle saakka. Yrityksen toinen perustaja Albin Nieminen
ei luopunut sahauksesta, vaan hän perusti Ämmänkoski Osakeyhtiön yhdessä Hjalmar
Karlsonin ja Johannes Väyrysen kanssa. Ämmän saharakennukset hallitsivat Mainuan-
tien maisemaa 1950-luvulle saakka.104

Kajaanin tarjoamia teollistamismahdollisuuksia pyrki hyödyntämään myös norjalai-
nen konsuli Ludvig Wiese. Hän vuokrasi saha-alueen vuonna 1908 ja rakensi sinne pie-
nen sahalaitoksen. Laajentamissuunnitelmista huolimatta hän luopui hankkeistaan, ja
sahan uudeksi omistajaksi ryhtyi Niskan Saha Osakeyhtiö, joka ei kuitenkaan enää jatka-
nut sahausta.105

103. Ahonen 1980, s. 356. Virtanen 1982, s. 22.
104. Pulma 1994, s. 30.
105. Pulma 1994, s. 30.
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Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön perustaminen vuonna 1907 oli ratkaiseva askel Kai-
nuun metsävarojen kehittämiselle ja nälkämaaksi kutsutun alueen talouselämän edistymi-
selle. Yrityksen pääosakkaina olivat Kalle Välimaa, H. G. Paloheimo, K. A. Paloheimo ja
August Annila. Ainoana kajaanilaisena omistajana oli kauppias Ivan Sergejeff.106 Kajaa-
nin Puutavara Osakeyhtiön ensimmäinen tuotantolaitos oli Tihisenniemelle rakennettu
kaksiraaminen höyrysaha, jonka vuosituotanto ensimmäiseen maailmansotaan tullessa oli
noin 25 000–30 000 kuutiometriä. Sahalle rakennettiin Kajaanin radasta sivuraide, ja
vientiin menevä sahatavara kuljetettiin Kotkan kautta maailmanmarkkinoille.107

Oululaiset kauppahuoneet olivat vetäytyneet Kainuun sahateollisuudesta vuosisadan
vaihteessa, mutta heidän työnsä jatkaja Aktiebolaget Uleå osti vuonna 1922 Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiön osake-enemmistön.108 Kauppaan vaikuttivat erimielisyydet, jotka
syntyivät K. A. Paloheimon ja Kansallis-Osake-Pankin etuja puolustaneen Alfred Oswald
Kairamon välille. Paloheimot myivät osakkeensa Uleålle ja yrittivät samalla vakauttaa
Paloheimo-yhtiöiden taloutta. Kaupoista saadut miljoonat eivät auttaneet, vaan KOP
pakotti yhtiöt saneeraukseen vuonna 1926. Oululaisten aika Kajaanin Puutavara Osakeyh-
tiössä jäi lyhyeksi: Kairamo ja Välimaa ostivat vuonna 1926 Ab Uleå Oy:n omistamat
osakkeet, ja Uleå sulautettiin lopullisesti vuonna 1936 Kajaani-yhtiöön.109

2.2.2. Hioke- ja selluloosateollisuus

Sahausjätteestä, rimoista ja pinnoista, aiheutui huomattava ongelma sahojen lähiympäris-
tölle: noin 40–50 % käytetystä puumäärästä päätyi jätteeksi.110 Käyttökelvottoman puun
poiskuljetus lisäsi kustannuksia, ja sen polttaminen sahojen läheisyydessä oli huomattava
turvallisuusriski. Tukkisavotoiden yhteydessä metsään jäi paljon hyödyntämätöntä puuta
lahoamaan, ja lisäksi Pohjois-Suomen kuusikkovaarat pitivät rinteillään sahapuuksi sopi-
matonta tykyn painamaa kuusikkoa. Hiokkeen ja selluloosan valmistamiselle oli olemas-
sa hyvät luontaiset edellytykset, ja kansantaloudellisesti ajateltuna raaka-aineiden teho-
kas hyväksikäyttö oli järkevää.

Kauppias A. Santaholma oli aloittanut paperipuun viennin ensimmäisenä pohjoissuo-
malaisena yrittäjänä vuonna 1888.111  Santaholman kokemukset paperipuukaupasta eivät
olleet hyvät. Puunkuorinta ei vastannut ulkomaisten ostajien toiveita, ja koneellinen park-
kaus oli epäonnistunut.112 Mainitut ongelmat voitiin välttää valmistamalla hioketta itse, ja
yritys rakensi puuhiomon Pyhäjoelle vuonna 1905. Alallaan ensimmäisen pohjoissuoma-
laisen jatkojalostamon vuosituotanto vaihteli ensimmäiseen maailmansotaan tultaessa
200–800 tonniin. Hiokkeen valmistusta vaikeutti Pyhäjoen veden vähyys, joka aiheutti
pahimmillaan kuukausien katkoksia tuotantoon. Viimeiset jäännösvarastot myytiin
vuonna 1948, jolloin hiomon toiminta päättyi lopullisesti.113

106. Pulma 1994, s. 25–26. Virtanen 1982, s. 28–29.
107. Virtanen 1982, s. 33–34, 43.
108. Ahvenainen 1988, s. 108–109.
109.  Pulma 1994, s. 26. Virtanen 1982, s. 117.
110. Hedman 1969, s. 527–528.
111. Vapaasalo 1953, s. 200–203.
112. Vapaasalo 1953, s. 216–218.
113. Vapaasalo 1953, s. 217, 278, 290, 326, 351.



75
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön hiomo valmistui miltei samanaikaisesti yhtiön ensim-
mäisen paperikoneen kanssa vuonna 1919. Hiomon rakentaminen jäi myöhäiseen vaihee-
seen yhtiön muihin kuitupuun jalostuslaitosten valmistumisiin verrattuna. Yritys päätti
panostaa sanomalehtipaperin valmistukseen, koska ensimmäisen maailmansodan aiheut-
tamat taloushäiriöt osoittivat sanomalehtipaperin kysynnän olevan riittävää myös kriisiai-
koina. Lama koetteli muiden paperilaatujen valmistamista huomattavasti enemmän.114

Raahe Oy:n sahalla Martinniemessä oli ”rimahelvetin polttamisesta” tullut huomat-
tava ongelma. Sahausjäte oli täysin hyödytöntä, ja se tuotti sahalle tuntuvia lisäkustan-
nuksia, koska se oli siirrettävä muualle. Yritys oli hankkinut paperipuuta pelkästään vien-
tiin, mutta sen hyödyntämistä omin voimin pidettiin harkitsemisen arvoisena vaihtoeh-
tona. Yrityksen johdossa ei kannatettu selluloosatehtaan rakentamista, joten vähitellen
päädyttiin puuhiomoon.115Laitakarin saarelle rakennettavan puuhiomon työt aloitettiin
kesällä 1926. Laitoksen vuotuiseksi tuotantokyvyksi laskettiin 20 000 tonnia mekaanista
puumassaa, ja se käytti vuosittain keskimäärin 50 000 pinokuutiometriä paperipuuta. Hio-
mon toiminta alkoi vuonna 1927, ja 1930-luvulla olivat vuorossa laajennukset, jolloin
hankittiin neljäs hiomokone.116

Kemin Puutavara Osakeyhtiön hiomosuunnitelmat virisivät 1900-luvun alussa. Hank-
keet kariutuivat Kemi-yhtiön osalta, mutta niiden toteuttajaksi ryhtyi H. R. Sandbergin
perustama Aavasaksa Oy. Ajatus hiomon rakentamisesta Tengeliöön perustui ennen
ensimmäistä maailmansotaa vallinneeseen paperiteollisuuden korkeasuhdanteeseen. Tär-
keänä Suomen kauppakumppanina oli tuolloin ollut Venäjä, jonka markkinat vaikuttivat
lupaavilta. Hiomo valmistui vuonna 1919, jolloin olot olivat muuttuneet täysin. Laitok-
sen vuosituotanto oli 6 000 tonnia, ja se oli kuljetettava lautalla yli Tornionjoen Ruotsiin
ja edelleen rautateitse vientisatamaan. Taloudellisesti hanke oli huono, ja hiomo lopetti
toimintansa parin vuoden kuluttua.117

Pohjois-Suomen ensimmäisen selluloosatehdas valmistus Kajaanin Tihisenniemelle
vuonna 1910. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laitos rakennettiin sulfiittimenetelmää
käyttäväksi, koska Kainuun kuusimetsiä ei muuten olisi voitu hyödyntää järkevästi. Ter-
vatalouden vaikutuksesta metsät olivat kuusistuneet, eivätkä ne tarjonneet sahateollisuu-
delle männyn veroista raaka-ainetta. Toisena sulfiittimenetelmää puoltavana tekijänä
pidettiin valmistusprosessin hajuttomuutta, koska yleinen mielipide suhtautui kielteisesti
mäntyä raaka-aineena käyttäviin sulfaattitehtaisiin niiden voimakkaan hajuhaitan takia.118

Kemi-yhtiössä mäntyä raaka-aineena käyttävää sulfaattiselluloosatehdasta ryhdyttiin
suunnittelemaan vuonna 1907, mutta alkuinnostus kemialliseen metsäteollisuuteen lai-
meni hetkessä.119 Seuraava selluloosatehdassuunnitelma tuli esille vuonna 1914, mutta
alkanut maailmansota viivästytti hankkeen toteutumista. Asiantuntijaksi kutsuttiin Män-
tän sulfiittitehtaan suunnittelija Gösta Serlachius, joka insinööri G. A. Finnen avulla saat-
toi suunnitelmat loppuun, ja Pajusaareen valmistui vuonna 1919 sulfiittiselluloosateh-
das.120 Ratkaisevasti rakentamispäätökseen vaikutti valtion tekemä tarjous kuusipaperi-

114. Pulma 1994, s. 27. Virtanen 1982, s. 61–62.
115. Könönen 1981, s. 55.
116. Könönen 1981, s. 55–56 ja s. 72–73.
117. Virtanen 1993, s. 122–125.
118. Virtanen 1982, s. 34–36. Pulma 1994, s. 27.
119. Virtanen 1993, s. 99–105.
120. Virtanen 1993, s. 126, 132–133.
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puusta. Metsähallitus päätti myydä vuonna 1913 miljoonan pinokuutiometrin erän kuusta,
joka tuli hakata 20 vuoden aikana. Raaka-aineesta ei tulisi pulaa pitkään aikaan, ja se oli
edullista: 1,30–2,30 mk pinokuutiometriltä.121

Männyn käyttö selluloosan valmistuksessa toteutui vasta 1927, jolloin valmistui Kemi-
yhtiön toinen selluloosatehdas. Päätökseen vaikutti oletettu tukkien saatavuuden heikke-
neminen tulevaisuudessa ja pelko kuusipaperipuun riittämättömyydestä edullisen kulje-
tusmatkan etäisyydeltä. Lisäksi toimitusjohtaja Herman Möllerin strategiaan kuului saha-
tavaratuotannon supistaminen ja selluloosatuotannon lisääminen. Uuden tehtaan tuotanto
alkoi hyvin: vuonna 1928 tuotanto oli 19 403, vuonna 1934 30 000 ja 1938 60 000 ton-
nia.122

Valtio oli perustanut sahan Veitsiluotoon vuonna 1922. Yhtenä perusteluna olivat
olleet valtion huonot mahdollisuudet hyödyntää metsävaroja niitä myymällä. Oulun met-
sähuutokaupoissa vuosina 1914–1920 tarjolla olleesta puutavarasta jäi myymättä 52–
88 %. Veitsiluodon suursaha piristi huomattavasti valtion metsien hyödyntämistä, mutta
huomattava perustelu uudelle sellutehtaalle oli se, että Suomesta vietiin ulkomaille jalos-
tamatonta raakapuuta paperiteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 1927 hallitus antoi eduskun-
nalle esityksen sulfiittiselluloosatehtaan perustamisesta, ja perusteluna olivat Pohjois-
Suomen riittävät metsävarat. Arvioiden mukaan 1920-luvulla pohjoisen metsissä oli
havupuuta 338,9 milj. kuutiometriä, josta mäntyä oli 206,8 ja kuusta 132,1milj. kuutio-
metriä. Vuotuiseksi kasvuksi arvioitiin 4,24 milj. kuutiometriä. Eduskunta hyväksyi halli-
tuksen esityksen vuonna 1928, ja tehdas valmistui vuonna 1930.123

Veitsiluoto aloitti paperipuusavotat vuonna 1929. Hakkuusuunnitelmia rajoitti aluksi
työvoimapula. Vuonna 1930 kaadettiin paperipuuta 260 000 pinokuutiometriä ja ennen
toista maailmansotaa hakkuumäärä kohosi 453 695 pinokuutiometriin. Tehdasta laajen-
nettiin 1930-luvulla, ja yhtiö sai valmiiksi ensimmäisen paperikoneen vuonna 1955.124

Mäntyä raaka-aineena käyttävää sulfaattiselluloosatehdasta Veitsiluoto ei ollut vielä
rakentanut. Uutta hanketta alettiin valmistella, ja aluksi tuotantolaitosta suunniteltiin
Kemijoen vaikutuspiiriin. Ajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta, ja tehtaan sijoituspai-
kaksi valittiin Oulujoen suisto. Perusteluiksi mainittiin Oulun edullinen sijainti puunhan-
kinnan kannalta: raaka-ainetta saatiin sekä idästä että etelästä. Lisäksi puunkasvu Oulun
seudulla oli nopeampaa kuin pohjoisessa. Suunnitelman toteuttamista varten perustettiin
uusi yhtiö: Oulu Osakeyhtiö. Uuden yrityksen osakkaina olivat Veitsiluoto Osakeyhtiö,
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö ja Suomen Pankki. Kauppa- ja teollisuusministeriö vah-
visti yhtiöjärjestyksen 7.1.1936.125

121. Hedman 1969, s. 452. Virtanen 1993, s. 105.
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Kuva 20.  Veitsiluoto Oy:n sellutehtaat vuonna 1935. – OMA:n valokuvakokoelma.

Oulun ensimmäinen selluloosatehdas oli valmistunut jo vuonna 1931. Tällöin englanti-
laisen paperinvalmistajan Peter Dixon & Son Ltd:n myötävaikutuksella perustettiin Top-
pila Osakeyhtiö. Englantilainen yrittäjä halusi varmistaa omille tehtailleen raaka-aineen
saannin, ja hänen huomionsa kohdistui Pohjoismaihin. Oulu valittiin tehtaan rakennus-
paikkakunnaksi edullisen sijainnin ansiosta: alueelle oli saatavissa puutavaraa, ja Oulun
satama tarjosi laivausmahdollisuudet.126 Tehdas käytti vuodessa keskimäärin 170 000
pinokuutiometriä, jota hakkasi 1930-luvulla noin 500 miestä vuosittain.127

Oulun selluloosatehtaista Oulu Oy oli tuotannoltaan suurempi kuin kilpailijansa. Jo
suunnitteluvaiheessa Oulu Oy:n kapasiteetiksi ajateltiin 100 000 tonnia massaa vuodessa.
Ennen toista maailmansotaa tuotanto kohosi 88 000 tonniin, ja vuonna 1955 tehdas saa-
vutti ennätyksensä: 150 000 tonnin vuosituotannon.128

Puunjalostusteollisuuden rakentamista Koillis-Lappiin oli suunniteltu jo 1920-luvulla.
Hanketta pidettiin kannattavana lähinnä runsaitten metsävarojen takia: Rovaniemen–
Kemijärven rautatien vaikutuspiirissä arvioitiin olevan puuta pelkästään valtion metsissä
noin 80 500 000 kuutiometriä, joka oli laskelmien mukaa miltei neljännes kaikista val-
tion metsävaroista. Koillis-Lapin metsävarat kiinnostivat myös norjalaisia teollisuuspii-
rejä. 1940- ja 1950-luvulla suunniteltiin Kirkkoniemeen selluloosatehdasta, joka toimisi
Lapista hankitun puutavaran turvin. Laitoksen vuosituotannoksi kaavailtiin 60 000 tonnia,
mutta asiantuntijat pitivät sen tarvitsemaa raaka-ainemäärää niin suurena, että sen han-
kinta johtaisi Lapin metsien riistohakkuisiin. Suomen ja Norjan eduskunnat hyväksyivät

126. Hautala 1982, s. 110.
127. Hautala 1982, s. 110.
128. Manninen 1995, s. 117–118.
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vuoden 1961 talousarvioon määrärahan Kirkkoniemen tehdasta varten, mutta hanke kaa-
tui myöhemmin rahoitusvaikeuksiin ja asiantuntijoiden kielteisiin lausuntoihin. Koillis-
Lapin sellutehdas toteutui vasta 1960-luvulla, jolloin valmistui Kemijärvi Osakeyhtiön
tuotantolaitos.129

2.2.3. Puutavarayhtiöiden hankintaorganisaatio

Tukkiliikkeen alkuvaiheessa sahat eivät tarvinneet erityistä hankintaorganisaatiota tai
metsäosastoa raaka-aineen turvaamiseksi. Metsiä oli tuotantoon nähden runsaasti, ja kil-
pailu niistä vähäistä aina vuosisadan vaihteeseen saakka, joten tukkien hankinnasta ei
kannattanut sahoilla kantaa erityistä huolta. Lisäksi hankinnan ehdot raaka-aineen mää-
rän ja tukkien ostoalueen osalta saneli kruunu. Sahauksen ollessa rajoitettua viranomaiset
määräsivät sahoille tukkikiintiöt ja hankinta-alueet.

Puutavarayhtiöiden varhaisimmat metsäkauppatavat olivat hankinta- ja leveranssi-
kauppa sekä arentisopimus. Hankintakauppa oli vallitsevin ostotapa suurimmassa osassa
maata aina 1870-luvulle saakka. Metsänmyyjä huolehti savotoinnista kokonaisuudes-
saan. Hän hakkasi puut ja toimitti puutavaran joko sahalle tai uittoreitin varteen. Puutava-
rayhtiön tehtävänä oli tukkien vastaanotto ja mittaus. Leveranssikaupoissa puun hankin-
nasta huolehti välittäjä. Hän osti puutavaran, organisoi hakkuut ja kuljetuksen sekä luo-
vutti tukit yhtiölle. Molemmissa kauppatavoissa puutavarayhtiön osuus hankinnassa jäi
olemattomaksi, eikä varsinaista hankintaorganisaatiota tarvittu.130

Hankinta- ja leveranssikaupat eivät olleet yhtiön kannalta ongelmattomia. Puiden
apteeraus131 ja laatu eivät välttämättä vastanneet yhtiön tarvetta. Luovutusvaiheessa saat-
toi olla jopa puolet tarjotusta erästä raakkeja tai alamittaisia. Lisäksi sovitut toimitusajat
saattoivat venyä kohtuuttoman pitkiksi.132 Hankintakauppojen epäkohtien takia metsän-
ostajat luonnollisesti halusivat siirtyä pystymetsäkauppoihin.

Arentisopimus oli ostajan ja metsänmyyjän välinen vuokrasopimus. Metsänomistaja
vuokrasi yhtiölle tietyn määräalan metsän hakkuuoikeuden. Hakkuuoikeus saattoi olla
kymmeniä vuosia ja sopimuksessa ei otettu huomioon puuston luku- tai tilavuusmäärää.
Yhtiö sai hakata kaikki tietyn mitan täyttävät puut vuokraa vastaan.133 Vuokra-ajan pituus
teki arentisopimuksesta myyjän kannalta kyseenalaisen, koska siinä ei otettu huomioon
inflaatiota. Ostajalle arentisopimus oli hyvä vaihtoehto, koska se takasi pitkäaikaisen
puunsaannin ja mahdollinen sahatavaran hintojen nousu toi sijoitetulle pääomalle sievoi-
sen koron. Halvalla ostettu raaka-aine voitiin myydä suotuisten suhdanteiden aikana kal-
liina jalosteena maailmanmarkkinoille.

Arentikaupan kehittyneempänä muotona pidetään summakauppaa, jossa ostaja sai
hakata kaikki minimimitan täyttävät puut sovittua maksua vastaan. Kauppahinnan lisäksi
ostaja saattoi maksaa hakkuuajalta vuosivuokraa, joka usein oli pelkkä muodollisuus.
MOILASEN mukaan vuonna 1900 J. W. Snellman G:sonin Oulujärven osto-alueella teke-

129. Kuosmanen 1978, s. 294–295.
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131. Tukin katkaisukohdan määritteleminen.
132. Lummelahti 1992, s. 46, Hakala 1955, s. 289.
133. Ahvenainen 1984, s. 243.
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missä summakaupoissa vuosivuokra vaihteli 3–40 markkaan.134 Epämääräiset summa-
kaupat olivat myyjälle selvä riski. Metsänmyyjän oli osattava arvioida myydyksi luokitel-
tavien puiden määrä, mikä ei ollut yksinkertainen asia arviointitekniikkaan perehtymättö-
mälle ihmiselle. 1890-luvulta lähtien siirryttiin eräissä osissa maata summakaupoista run-
kolukuun perustuvaan myyntiin.135

Arentisopimuksesta ja kehittyneemmästä summakaupasta kehittyi vähitellen kantohin-
taan perustuva pystymetsäkauppa. Metsänomistaja myi puutavaran, joka hakattiin ja
mitattiin. Kauppahinta määräytyi kantohinnan ja lanssissa olevan puumäärän mukaan.
Pystykaupoissa ostaja huolehti hakkuista ja kuljetuksesta ja niiden aiheuttamista rasituk-
sista. Pystykaupat olivat yhtiön kannalta edullisia, koska ne antoivat mahdollisuuden
hankkia juuri tarvittavan kokoluokan puutavaraa ja tukkien laatu oli yhtiön valvonnassa.
Tällöin korostuivat yhtiön näkökohdat, jotka eivät välttämättä olleet ostajan etujen kanssa
yhteneviä.

Pohjois-Suomessa valtio oli suurin metsänomistaja, jonka puunmyynnissä noudatet-
tiin erilaisia myyntitapoja kuin yksityisissä metsäkaupoissa. Valtio myi leimikkonsa syk-
syisin huutokaupoissa, jotka pidettiin Oulussa. Tunnetuille puutavaran ostajille lähetettiin
luettelot, joissa ilmoitettiin myytävän puutavaran määrä ja laatu.136 Metsäyhtiöt tekivät
omat tarjouksensa, ja eniten tarjonnut sai myynnissä olleen puutavaraerän. Valtio teki
myös senaatin vahvistamia konsessiokauppoja, jolloin myytäväksi tarjottiin suuria puuta-
varaeriä.137 Kauppa oli puutavarayhtiön ja metsähallituksen välinen sopimus, jossa yhtiö
hakkasi ostamansa puut tietyn ajan kuluessa. Myöhemmin valtio aloitti omat savottansa ja
hankki puutavaraa yhtiöille.138 Veitsiluodon sahan ja sellutehtaan perustamisen jälkeen
valtio hakkasi puuta metsistään omiin tarpeisiin.

Puutavarayhtiöiden raaka-aineen hankintaa olivat myös lohko- ja tilakaupat. Lohko-
kaupassa ostettiin maatilan metsämaa joko kokonaan tai osittain. Tilalliselle jäivät raken-
nukset, viljelykset ja hieman kotitarvemetsää. Usein kaupan kohteena oli talon ulkomet-
säpalsta. Lohkokauppojen teko oli luvallista vasta vuoden 1895 jälkeen139, jolloin tilan
osittaminen tuli sallituksi. Tilakaupassa talollinen myi koko tilan, mutta hänen oli mah-
dollista jäädä arentimieheksi.

Erityisen hankintaorganisaation kehittäminen lähti liikkeelle käytännön tarpeesta.
Sahausrajoitusten poisto, kasvanut raaka-ainetarve ja sahatavaratuotanto, järeän puuston
väheneminen edullisten kuljetusetäisyyksien päästä, kiristynyt kilpailu sekä metsäkauppa-
tapojen muutos pakottivat puutavarayhtiöt erottamaan tuotannon ja hankinnan toisistaan.
Miljoonien tukkien osto, metsien arviointi, hakkuu, mittaus ja kuljetus olivat suuria hank-
keita, joita ilman järjestelmällistä suunnittelua ja johtoa ei voitu toteuttaa. Ennen pitkää
kilpailu puuvaroista ja korkeasuhdanteen aikana myös työvoimasta kiihtyi, mikä pakotti
yhtiöt laajan ja tehokkaan kenttäorganisaation kehittämiseen. Puutavarayhtiö, joka kykeni
lähettämään maakuntaan ammattitaitoisia tukkiasioitsijoita ja metsäpäällysmiehiä, sai
parhaat leimikot ja myös ammattitaitoisimman työvoiman.

134. Moilanen 1988, s. 22–23 .
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Oulun sahateollisuutta harjoittaneet kauppahuoneet perustivat vuonna 1881 Oulujoen
Tukinhakkaus- ja lauttausyhtiön. Yrityksen takana olivat Uleåborgs Sågverk Ab, G. & C.
Bergbom ja J. W. Snellman G:son. Huomion arvoista yhtiön toiminnassa oli uiton lisäksi
myös se, että se osti osakkaiden yhteiseen laskuun metsiä, hakkautti ne ja vedätti tukit uit-
toreittien varteen.140 Oulujoen Tukinhakkaus- ja lauttausyhtiö oli askel kohti kehittyneen-
pää hankintaorganisaatiota. Yhteisyrityksellä ilmeisesti haluttiin vähentää uitto- ja han-
kintakustannuksia, mutta myös yksinoikeudella hallita alueen metsävaroja.

Puutavarayhtiöiden raaka-ainehankintaa varten perustettiin erilliset metsäosastot. Läh-
tökohtana ja esimerkkinä oli todennäköisesti metsähallituksen kehittämä organisaatio,
jossa keskusviraston alaisuudessa toimi piirikunnat ja -alueet. Järjestelmä oli hierarkki-
nen: keskusviraston alaisuudessa toimivat alueelliset yksiköt.141 Kaikkien Pohjois-Suo-
messa toimineiden puutavarayhtiöiden, niin paikallisten kuin Etelä-Suomesta pohjoiseen
liiketoimintansa ulottaneiden yhtiöiden, hankintaorganisaatiot olivat pääpiirteittäin
samanlaisia.

Metsäosaston tärkeimpänä tehtävänä oli raaka-aineen hankinta metsästä tuotantolai-
tokseen saakka. Vastuualueeseen kuului metsien arviointi, puutavaran osto, hakkuu, mit-
taus sekä kaukokuljetus. Savotoiden organisointiin kuuluivat työnjohtotehtävien lisäksi
jätkien majoituksen sekä elintarvike- ja hevoshuollon järjestäminen. Lisäksi maaomaisuu-
den osto, omien metsien hoito ja maatilojen ylläpito kuuluivat metsäosaston tehtäviin.
Laaja tehtäväalue velvoitti metsäosaston tarkkaan kirjanpitoon ja tilastomateriaalin tuotta-
miseen. Metsäosasto esimerkiksi tilastoi ostettujen ja sahattujen tukkien luku- ja kuutio-
määrät sekä jaotteli ostetun puumärän eri myyjäryhmien mukaan.142

Metsäosastot toimivat yleensä yhtiön pääkonttorin yhteydessä. Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiön metsäosasto sijaitsi Kajaanissa ja Uleå Aktiebolagetin Oulussa. Vuodesta
1931 Uleå Aktiebolagetin metsäosaston tehtävät siirtyivät Kajaanin Puutavara Osakeyh-
tiön metsäosaston vastuulle.143 Kemin Puutavara Osakeyhtiön pääkonttori oli aluksi
Oulussa ja myöhemmin Kemissä.

Metsäosastojen alaisuudessa toimivat metsäkonttorit, joiden tehtäviin kuuluivat puuta-
varan hankinta, tilojen osto ja maaomaisuuden hoito oman hankintapiirin alueella. Han-
kintapiirien rajat noudattivat paljolti vesistöaluejakoa. Uleå Aktiebolagetin hankintapii-
rejä olivat Ii- ja Oulujoen sekä Kajaanin hankintapiiri. Kajaanin Puutavarayhtiön ja Uleå
Aktiebolagetin yhteistyö johti siihen, että Uleån Kajaanin metsäkonttori yhdistettiin
Kajaani-yhtiön konttoriin vuonna 1923 ja lakkautettiin lopullisesti vuonna 1927. Uleå
Aktiebolagetin hankintapiireissä tehtiin muutos vuonna 1931, jolloin ainoaksi toimivaksi
hankintapiiriksi jäi Oulun piiri. Se käsitti Simo-, Kemi-, Kuiva-, Ii-, Kiiminki- ja Oulujo-
kilaakson sekä meren rannikon. Oulussa toimi metsäkonttori ja sen alaisuudessa Rovanie-
men ja Taivalkosken piirikonttori. Uleån hankintapiirit siirtyivät Kajaani-yhtiön organi-
saatioon Uleån lakkauttamisen jälkeen.144

140. Oulujoen vesistön uittoyhdistys v. 1910–1935, painettu v. 1937, s. 28–30. Kirjastomakasiinin kokoelma.
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144. Skogskontorets årsberättelse år 1923. Oy Uleå Ab. II E:2, Oy Uleå Ab:n metsäosaston vuosikertomus

vuodelta 1927 ja 1931. Oy Uleå Ab. II E:2. Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön metsäosaston vuosikertomus
1.11.1926–31.10.1927. Oy Uleå Ab. II E:1. OMA.
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Metsäkonttorien alaisuudessa toimivat piirikonttorit, joiden toiminta-alueina olivat
hankinta-alueet tai piiriesimiespiirit. Niiden johtajina toimivat piiripäälliköt. Heillä oli
apunaan työnjohtajia, jotka vastasivat yksittäisten savotoiden organisoinnista. Jokaisella
työnjohtajalla, ukkoherralla, oli oma savottansa, jonka johtamisesta hän vastasi piiripääl-
likölle. Puun- ja maanhankinta oli organisoitu kolmeen portaaseen. Metsäosasto, metsä-
konttori ja piirikonttori noudattivat hierarkkista mallia, jossa järjestyksessä alempi osa-
puoli noudatti esimiesasemassa olevan ohjeita.145

Kemi-yhtiön puunhankinta oli aluksi pelkän metsäkonttorin varassa. Ensimmäinen
konttori sijaitsi Kemijärvellä, koska paikkakunnalla oli Isokylän lohkon suursavotta.
Kemijärven metsäkonttori muutti vuonna 1900 Rovaniemen Konttiseen, josta organisoi-
tiin Kemi-yhtiön myöhemmät Lapin savotat. Tukkiliikkeen laajennuttua Kemi-yhtiön pii-
rikonttoriverkosto oli 1930-luvun puolivälissä ulottanut toimintansa kaikkialle Lappiin ja
Peräpohjolaan sekä osaan Koillis-Pohjanmaata. Kemijärvellä, Sodankylässä, Kittilässä,
Sallassa, Tervolassa, Pellossa, Pudasjärvellä ja Kuivaniemellä sijaitsivat yhtiön piirikont-
torit. Lappi oli jaettu Kemijoen ja Ounasjoen hankintapiireihin, joiden alayksikköinä toi-
mivat metsäpiirit piirikonttorien johdolla.146

Metsäosaston johtajana toimi metsäpäällikkö. Hänen vastuullaan oli puun- ja maan-
hankinnan strategian toteuttaminen. Tarvittaessa se saattoi perustua omien metsien ostoon
ja käyttöön, valtion puunmyyntiin tai hankintakauppoihin. Tunnetuin Pohjois-Suomessa
toimineista metsäpäälliköistä oli Kemi-yhtiön johdossa toiminut erityisen toimelias ja
vahva Hugo Richard Sandberg. Lujatahtoisena ja idearikkaana ihmisenä hän ei kaihtanut
uudistuksia ja kokeiluja, vaikka Lapin savotoiden organisointi vaati suunnattomasti tar-
mokkuutta. Esimerkkinä hänen ennakkoluulottomista kokeilustaan oli Nuorttin konesa-
votta, jossa Yhdysvalloista hankitut höyryveturit kiskoivat tukkeja yli vedenjakajan
Kemijoen latvoille. Kemi-yhtiön metsäosasto saavutti vahvuutensa Aarne Adolf Snellma-
nin kaudella: vuosina 1925–1926 Kemi-yhtiö osti 1,9 miljoonaa tukkia ja 428 000 kuutio-
metriä pinotavaraa.147

Vastaavantyyppinen hankintaorganisaatio oli myös muilla Pohjois-Suomessa toimi-
neilla puutavarayhtiöillä, kuten Enso-Gutzeit & Co:lla, Rauma Wood Ltd:llä, Martinniemi
Ltd:llä ja Rauma-Raahe Oy:llä. Sitä vastoin maata hankkineilla kauppahuoneilla ei arkis-
tolähteiden mukaan ollut erityistä metsäostoa.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja maatilojen käyttö perustui tehokkaaseen hankin-
taorganisaatioon. Satojen tilojen siirtyminen puutavarayhtiöille metsätöiden organisoinnin
ohella ei tapahtunut ilman määrätietoista ja tavoitteellista toimintaa. Tilojen hankinnassa
oli muita paremmassa asemassa kauppahuone J. W. Snellman G:son. Kauppahuone oli
harjoittanut laajamittaista tervakauppaa Kainuussa ja saanut pakostakin liiketoimien
kautta tietoa alueen metsävaroista ja talonpoikain halukkuudesta myydä metsien lisäksi
myös maata. Entisistä tervanostajista saatiin ammattitaitoisia tukkiasioitsijoita, joilla oli
valmiina tiedossa mahdolliset myyjät.

145. Ab Uleå Oy:n metsäosaston toimintakertomukset v. 1923–1935. Oy Uleå Ab. II E 2. OMA. Linkola Yrjö.
Muistitietoja Perä-Pohjolan tukkiliikkeestä ja Kemi Oy:n osuudesta siihen. Osa II. Käsikirjoitus, s. 195–
199. Kemi Oy. OMA.

146. Linkola, s. 195–199.
147. Linkola, s. 202.
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2.3. Puun- ja maanhankinnan parhaat alueet metsäteollisuuden 
näkökulmasta

Pohjois-Suomen runsaat metsät kattoivat laajan alueen varsin epätasaisesti. Rannikkoseu-
tu Torniosta Kalajoelle kärsi jo 1850-luvulta lähtien tukkipulasta. Entinen merenpohja ei
ollut paras mahdollinen kasvualusta sahateollisuuden tavoittelemalle petäjälle. Lylyisyys
ja mustaoksaisuus vaivasivat rannikon mäntyjä. Runsas niittyjen ja soiden osuus koko-
naispinta-alasta vähensi tuottoisan metsämaan suhteellista alaa tuntuvasti. Oulun etelä-
puolisissa rannikkokunnissa puuta oli 20–40 kuutiometriä hehtaarilla. Karkeasti arvioitu-
na varsinainen metsäseutu alkoi Kittilän–Kolarin–Rovaniemen–Pudasjärven–Muhoksen–
Pyhännän tasalta. Lisäksi mereen laskevista joista Siika-, Pyhä- ja Kalajoki olivat mata-
lia ja virtaumaltaan hitaita. Oulu- tai Iijoen kaltaista vuolautta niissä ei ollut.

Vuoden 1924 metsäinventoinnin mukaan Pohjois-Suomen runsaimmat metsävarat oli-
vat Kemijoen, Oulujoen, Simo-, Kiiminki- ja Iijoen sekä Tuntsa- ja Oulankajoen vesistö-
alueilla. Suurin puuvarasto, 190 milj. kuutiometriä (37,18 m3/ha), oli Kemijoen vesistö-
alueella. Muiden vesistöalueiden kokonaispuumäärät olivat huomattavasti pienemmät:
Oulujoen vesistöalueen puumäärä oli 91 miljoonaa kuutiometriä (48,4 m3/ha), Simo-, Kii-
minki- ja Iijoen vesistöalueen 100 miljoonaa kuutiometriä (40,7 m3/ha) ja Tuntsa- ja
Oulankajoen vesistöalueen 50 miljoonaa kuutiometriä (42,7 m3/ha).

Edellä mainittujen vesistöalueiden runsaat metsävarat olivat uiton saavutettavissa.
Kaukokuljetusmahdollisuudet olivat hyvät Tuntsa- ja Oulankajoen vesistöaluetta lukuun
ottamatta. Huomattava osa alueen järvistä laskee itään, ja puutavara oli kuljetettava yli
maaselän länteen laskevien vesistöjen varteen. Uittomahdollisuudet paranivat huomatta-
vasti Kitkan ja Livon välisen sekä Kuusamon Vanttajan siirtolaitoksen rakentamisen
ansiosta. Kemi- ja Oulujoki olivat hyviä uittoväyliä. Oulujärveen laskevat Kiannan ja Sot-
kamon reitit laajensivat tukkien hankinta-aluetta syvälle Kainuuseen. Etelä-Kainuun
vedet virtaavat etelään. Luonnon olosuhteiden ansiosta ja Savon radan valmistumisen
myötä myös Etelä-Suomen puutavarayhtiöt tunsivat mielenkiintoa Etelä-Kainuun ja
Pyhäjärven metsiä kohtaan. Kemijoen etuna oli uittokustannusten edullisuus: se oli Suo-
men halvin uittoväylä.

Sankimmat mäntymetsät olivat Kemijoen, Oulujoen sekä Simo-, Kiiminki- ja Iijoen
vesistöalueilla. Tuntsa- ja Oulankajoen vesistöalueella kuusimetsät olivat vallitsevampia
kuin männiköt. Kemijoen vesistöalueella oli noin 90 miljoonaa kuutiometriä mäntyä,
Oulujoen sekä Simo-, Kiiminki- ja Iijoen vesistöalueella kummassakin oli puolet vähem-
män. Järeää puuta, läpimitaltaan yli 30 cm rinnankorkeudelta, oli Kemijoen vesistöalu-
eella 34,5 miljoonaa kuutiometriä. Vastaavankokoista puuta oli Oulujoen vesistöalueella
9,7 miljoonaa, Simo-, Kiiminki- ja Oulujoen vesistöalueella 11,3 miljoonaa sekä Tuntsa-
ja Oulankajoen vesistöalueella 8,8 miljoonaa kuutiometriä. Huomion arvoista on, että
Kemijoen vesistöalueen metsät olivat vanhoja ja järeät puut saattoivat olla lahoja tai hon-
kiintuneita. Sitä vastoin Oulujärven vesistöalueen metsät olivat tervanpolton ja kaskeami-
sen ansiosta nuoria ja kasvuvoimaisia.

Metsävarojen, puulajisuhteiden ja puutavaran järeyden sekä uittomahdollisuuksien
osalta Kemijoen, Oulujoen sekä Simo-, Kiiminki- ja Iijoen vesistöalueen metsät olivat
teollisuuden näkökulmasta katsottuna Pohjois-Suomen parhaita. Mainituilla alueilla oli
myös kasvullisen metsämaan suhteellinen osuus suuri. Se vaihteli 55,4–67 %. Sitä vastoin
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Tornio- ja Muoniojoen vesistöalueella kasvullista metsämaata oli 41,2 % ja Jäämeren
vesistöalueella 32,2 %.

Vuoden 1924 inventoinnin mukaan Pohjois-Suomessa suurin metsänomistaja oli val-
tio. Kemijoen vesistöalueen 190 miljoonasta kuutiometristä omisti valtio peräti 145 mil-
joonaa kuutiometriä: 76 % puuvarastosta kuului kruunulle. Metsähallitus teki puutavara-
yhtiöiden kanssa metsäkauppoja, jotka todennäköisesti vähensivät puutavarayhtiöiden
maanostotarvetta. Kilpailu oli vähäistä, ja valtionmetsiä oli riittämiin. Valtion omistaman
puuvaraston osuus oli Jäämeren vesistöalueella 95,5 %, Tornio- ja Muoniojoen 73,0 %,
Tuntsa- ja Oulankajoen 78,0 %, Simo-, Ii- ja Kiiminkijoen vesistöalueella 78,0 %. Oulu-
joen vesistöalueella valtio omisti vain 56 % koko puuvarastosta. Näin ollen Kainuussa oli
suhteellisesti eniten yksityistä metsää ja metsämaata kaupan.

Kainuun merkitystä tärkeänä puutavarayhtiöiden hankinta-alueena lisäsi pohjoisimpia
vesistöalueita paremmat luonnonolot. Napapiirin tienoilla keskitalven kaamos, metrinen
lumipeite ja harva asutus vaikeuttivat savotointia. Työaika pimeimpänä vuodenaikana
rajoittui muutamaan tuntiin päivässä. Lisäksi myöhäisempi kevääntulo viivästytti uittoa.

Pohjoissuomalaisilla puutavarayhtiöillä oli parhaat mahdollisuudet jalostaa alueen
metsävaroja. Kemi–Tornio, Oulu–Haukipudas ja Kajaani olivat puunjalostuskeskuksia,
joihin päättyivät vuolaat uittoväylät ja niistä avautui tie maailmanmarkkinoille. Eteläsuo-
malaisten puutavarayhtiöiden oli vaikeampaa tunkeutua Pohjois-Suomen markkinoille
pitkien etäisyyksien takia. Yksi mahdollisuus oli rakentaa tuotantolaitos pohjoiseen,
mutta ainoastaan Rauma Wood Ltd. rakensi sahan Haukiputaalle. Lisäksi pohjoissuoma-
laisilla yrityksillä oli hyvä paikallistuntemus ja alueen olojen mukainen liikekokemus.
Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja G. & C. Bergbomin tervakaupan ja varhaisem-
man sahaliikkeen luoma kokemus eivät voineet olla vaikuttamatta Pohjois-Suomen met-
sien tuleviin käyttösuunnitelmiin.



3. Kauppahuoneiden ja puutavarayhtiöiden maanhankinta 
ja -omistus Pohjois-Suomessa vapaan maanosto-oikeuden 

vuosina 1885–1915

3.1. Ruukkien maanomistus ennen kauppahuoneiden aikaa

3.1.1. Pohjois-Suomen ruukit maanomistajina

Oulun ja Raahen sahateollisuutta harjoittaneet porvarit tunsivat taloudellista mielenkiin-
toa Pohjois-Suomen rikkaisiin järvimalmiesiintymiin. Oululaisten porvarien perustamia
tai omistamia olivatkin Pohjois-Suomen neljä huomattavaa ruukkiyritystä Kurimon,
Ämmän, Myllyrannan ja Timosen ruukit.1 Heidän osuutensa muissa Pohjois-Suomen
sulattamoissa, Sotkamon Petäjäkoskessa, Pyhäjärven Vesikoskessa ja Kuhmoniemen
Saarikoskessa, jäivät olemattomaksi. Niiden perustajina tai omistajina olivat raahelaiset
tai paikalliset yrittäjät.2

Tutkimuksen kannalta on tärkeää selvittää ruukkien omistussuhteet, jotta kaikkien
osakkaiden nimissä olevat tilat pystytään etsimään lähteistä. Henkikirjoissa osa ruukkien
tiloista kirjattiin nimittäin omistajien nimiin.

Myllyrannan ruukin perusti vuonna 1838 Utajärven Niskan kylään Carl Gustaf
Bergbom. Ruukki siirtyi vuonna 1852 uudelle yhtiölle, jonka omistajina olivat Bergbomin
lisäksi J. A. Fellman, O. M. Rinman, C. Herlofson, H. Hedmanson, N. I. A. Hamer ja C.
H. Krohn. Omistuspohjaa laajentamalla pääoma oli helpommin hankittavissa, ja taloudel-
lisia riskejä voitiin hajauttaa useammalle omistajalle. Omistajanvaihdokset jatkuivat
vuonna 1859, jolloin perustettiin Myllyrannan Pietarilainen Rautatehdas- ja Sahayhtiö.
Sen osakkaina olivat H. Poppen, C. H. Krohn ja H. Struwen. Sekä ruukki että Kiveksen ja
Saaresjoen apuhytit myytiin pakkohuutokaupassa venäläiselle yhtiölle, jonka omistivat A.
Grigorjev, P. Kopilov ja S. Soboljev. Vuoden kuluttua sulattamot huusi verorästeistä
Viktor Åkerblom.3

1. Laine 1948, s. 687.
2. Laine 1952, s. 119–145.
3. Laine 1952, s. 119–127.
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Sotkamon Petäjäkosken ruukin perustivat vuonna 1838 J. K. Wichman, C. Gosman ja
A. Forbus. Talousvaikeuksien vaivaama ruukki myytiin maineen vuosina 1859–1860 vii-
purilaiselle kauppaneuvos Paul Wahlille, joka jatkoi raudanvalmistusta vuoteen 1880
saakka.4

Pyhäjärven Vesikosken ruukin perustivat vuonna 1840 raahelaiset Z. Durchman ja Z.
Lacke. Samana vuonna Lacken tilalle yhtiöön tulivat Z. Frantzen ja I. Gellman. Frantze-
nin kuoleman jälkeen uusina osakkaina vuodesta 1852 lähtien jatkoivat F. Sovenius, J. G.
Rein ja H. Montin. Raahelaiset porvarit myivät osuutensa vuonna 1856 H. Sjöbergille,
jonka liiketoimet päättyivät vararikkoon vuonna 1873. Kaksi vuotta myöhemmin ruukin
osti A. Hedman, joka ei onnistunut tehtävissään edeltäjäänsä paremmin.5

Suomussalmelle Emäjoen varteen J. Wegeliuksen vuonna 1841 perustama Ämmän
ruukki siirtyi vuonna 1856 K. A. Castrenin omistukseen. Huomattava muutos omistussuh-
teissa tapahtui vuonna 1859, jolloin se siirtyi oululaisille porvareille. Kaupan jälkeen
Ämmän ruukin omistivat F. Granberg, F. J. Frantzen ja J. G. Bergbom. Heidän itsenäistä
yrittäjyyttään kesti vuoteen 1864, jolloin sulattamo yhdistettiin A. Backmanin, A. Laurelin,
J. Strömbergin ja M. Sandströmin vuonna 1854 perustamaan Kurimon ruukkiin. Voimava-
rojen yhdistäminen ei tuottanut odotettua tulosta: Kurimon–Ämmän Rautatehdas Osakeyh-
tiö teki vararikon vuonna 1869, minkä jälkeen molemmat ruukit olivat käyttämättömänä
vuoteen 1872 saakka, jolloin uudeksi omistajaksi ryhtyi englantilainen yhtiö. The Finland
Charcoal Iron Works Company Ltd. ei onnistunut raudantuotannossa suomalaisia parem-
min. Yhtiö teki vararikon vuonna 1878, ja Myllyrannan ruukin omistaja Viktor Åkerblom
huusi vuonna 1885 pakkohuutokaupasta ruukin omaisuuden itselleen.6

Kuva 21. Ämmän rautatehdas Suomussalmella. – Museovirasto.

4. Laine 1952, s. 129–133. Vilmi 1997, s. 178.
5. Laine 1952, s. 134–136.
6. Laine 1948, s. 699–702, 693–695. Turpeinen 1992, s. 162–164. Calamnius 1912, s. 154–158, 160–161.
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Pudasjärven Hirvaskoskelle perustivat vuonna 1841 oululaiset porvarit A. W. Ram-
berg, C. Ramberg ja J. S. Åström Timosen ruukin. Vuonna 1857 Rambergit myivät osuu-
tensa L. Candelinille ja A. Ekmanille. Ruukki toimi Herman Norbladin johdossa vuoteen
1877 saakka. Ruukin yhteydessä toimi myös saha, jota kutsuttiin joko Timosen tai Hir-
vaskosken sahaksi.7

Pohjois-Suomen viimeisen ruukin rakensi kauppias F. E. Bergström Kuhmoniemen
Saarikoskeen vuonna 1871. Sulattamon toiminta päättyi vuonna 1878 tulipaloon, eikä
ruukkia enää rakennettu uudelleen. 1870-luvun loppu oli kaikkien muidenkin Pohjois-
Suomen ruukkien viimeisiä toimintavuosia. Pitkät etäisyydet, huono työn tuottavuus, van-
hentunut tekniikka ja kustannustason nousu tekivät raudan valmistuksesta kannattamatto-
man ja johtivat vararikkoihin.8

Seuraavassa asetelmassa on tiivistelmä ruukkien toimintavuosista.9
ruukki toimintakausi
Myllyranta 1838–1867
 apuhytit: Saaresjoki 1844–1867

Kives 1852–1867
Petäjäkoski 1838–1880
Ämmä 1841–1878
Saarikoski 1871–1878
Vesikoski 1840–1875
Kurimo 1858–1878
Timonen 1841–1877

Ruukkien hiilen- ja maanhankinta olivat pitkään valtiovallan erityisessä suojeluksessa.
Ruukeilla oli oikeus vuoden 1673 erikoisprivilegion nojalla muuttaa kohtuullista vuokraa
vastaan lähiseutujen kruununtilojen verot sysiksi, puuksi, rahdinajoiksi tai muuksi ruukin-
työksi. Lisäksi 1700-luvulla annettiin useita asetuksia, joilla taattiin ruukeille etuosto-
oikeus kruununtiloihin anottaessa niitä perintötiloiksi. Seuduilla, joilla toimi ”jalompi
teollisuus- tai manufaktuurilaitos” kruununtiloja ei saanut myydä verotaloiksi, ennen kuin
vuorikollegio oli tutkinut tilan mahdollisen käyttökelpoisuuden jonkin vuorilaitoksen tar-
peisiin. Ruukit käyttivätkin hyväksi niille myönnettyä etuosto-oikeutta ostamalla edulli-
sesti kruununtiloja perintötiloiksi ruukkien tarpeisiin. Kruununtilallisten asemaa parannet-
tiin vuonna 1789 annetulla asetuksella, jossa asukkaalle annettiin oikeus viljellä tilaa
”polvesta polveen”. Tällöin ruukkien etuosto-oikeus väistyi, jos kruununtilallisella oli
perillisiä. Mainituilla etuoikeuksilla ei ollut lainkaan merkitystä Pohjois-Suomen ruuk-
kien hiilen- ja maanhankintaan, koska sulattamot perustettiin vasta vuodesta 1838 läh-
tien. Siinä vaiheessa mainitut määräykset olivat menettäneet jo merkityksensä. Sitä vas-
toin vuoden 1851 metsäasetus vaikeutti ruukkien maanhankintaa, koska se asetti etusijalle
kruununpuistot ja asutustoiminnan ruukkien etujen sijasta.10

Ruukkien maanhankinnan tarvetta vähensivät niille isonjaon ulkopuolelle jääneistä
alueista vuotuista vuokraa vastaan myönnetyt rekognitiometsät.11 Vuosina 1711–1885
Suomessa kaikkiaan kahdeksan ruukkia sai käyttöönsä 18 000 tynnyrinalaa (8 769,2 ha)
metsää. Vuoden 1851 metsäasetuksen mukaan rekognitiometsän myöntämisen tuli perus-

7. Rytkönen 1978, s. 333–334. Laine 1952, s. 138.
8. Laine 1952, s.145–146. Turpeinen 1985, s. 152.
9. Turpeinen 1985, s. 155. Laine 1952, s. 137, 142, 143. Laine 1948, s. 694.
10. Laine 1950, s. 390–391, 411–413.
11. Metsäalue, jonka valtio myönsi ruukille hiilen hankkimista varten tiettyä vuotuista maksua vastaa.



87
tua huutokauppaan ja vapaaseen kilpailuun. Mainitut tekijät vähensivät rekognitiometsiin
kohdistuvaa mielenkiintoa.12

Ruukit pyrkivät hankkimaan maata ostamalla verotaloja. Kuitenkin tärkein keino oli
kruununtilojen perinnöksiosto. Suomeen muodostui 1700-luvulla pinta-alaltaan suuria
ruukkidomeenioita. Fiskarsin ruukilla oli hallussaan Latokartanon ruukin maat mukaanlu-
kien noin 78 000 tynnyrin alaa (38 000 ha) maata. Valtavimmat maa-alueet omisti
yhtymä, jonka osakkaana oli Nils Ludvig Arppe, Suomen 1800-luvun huomattavimpia
teollisuusmiehiä. Yhtymä omisti Kuurnan ja Wärtsilän sahojen lisäksi Ilomantsissa, Toh-
majärvellä, Kiihtelyksessä ja Nurmeksessa yhteensä 185 741, 27 tynnyrin alaa (n. 92 700
ha) maata. Mainitut esimerkit eivät olleet ainoita: LAINEEN mukaan Suomessa oli 21
ruukkiyhtiötä, joiden maaomaisuus oli yli 10 000 tynnyrin alaa.13

Pohjois-Suomen ruukkien maanomistus oli Etelä-Suomen sulattamoihin verrattuna
vaatimatonta. Vaille maaomaisuutta ne eivät kuitenkaan jääneet. Seuraava taulukko
havainnollistaa pohjoissuomalaisten ruukkien maanomistusta ja sen kehitystä vuosina
1845–1880.

Taulukko 5. Pohjois-Suomen ruukkien sekä niiden yhteydessä toimineiden sahojen maa-
omaisuus tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan vuosina 1845–1880, tilojen lkm/pinta-
ala, ha.

Pohjois-Suomen ruukkien maaomaisuus oli suurimmillaan 1860-luvun puolivälissä.
Tällöin ruukkien omistuksessa oli 28 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli hieman yli 15 000
hehtaaria. Ruukkien maaomaisuuden määrä alkoi laskea vuodesta 1865 lähtien raudan
valmistajien lopetellessa toimintaansa. Ruukkien maaomaisuus oli supistunut 15 tilaan ja
noin 9 000 hehtaariin 1880-luvulle tultaessa. Tilastossa näkyvä maaomaisuuden vähene-
minen aiheutui siitä, että ruukit lopettivat toimintansa talousvaikeuksien takia. Vararikon

12. Laine 1950, s. 410.
13. Laine 1950, s. 414, 415, 422, 424.

ruukki 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880
Myllyranta 4/1 996.1 4/1 996,1 5/2 854,6 6/3 809,7 5/2 854,6 - - -
Petäjäkoski 3/2 581,5 5/4 490,7 5/4 490,7 5/4 490,7 5/4 490,7 6/5 241,7 5/4 093,4 5/4 093,4
Saarikosken ruukki - - - - - - 2/762,1 2/762,1
Vesikoski 1/167,8 1/167,8 1/167,8 2/438,3 3/619,8 3/619,8 3/619,8 -
Kurimo - - - 2/740,3 - - - -
Ämmä 1/385,7 1/385,7 1/385,7 2/682,7 - - - -
Kurimon–Ämmän 
Rautatehdas Oy

- - - - 5/1 683,2 5/1 683,2 5/1 683,2 -

Taivalkosken Sahayhtiö 2/1 105,9 2/1 105,9 2/1 105,9 3/ 1 585,1 4/2 477,8 - - -
Timosen ruukki 4/1 467,3 4/1 467,3 5/2 559,5 5/2 559,5 6/3 012,0 - - -
Timonen ja Taivalkos-
ken Sahayhtiö

- - - - - 10/5 489,8 9/5 230,3 8/4 118,9

yht. 15/7 704,3 17/9 613,5 19/11 564,2 25/14 306,3 28/15 138,3 24/13 034,6 24/12 388,8 15/8 974,4
Lähde: Haapajärven, Kajaanin ja Oulun kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885.
Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 21, 24, 28, 33, 38, 43, 48, 54. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb:
16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 2a–b , 4b, 6b. Oulun lääninkonttorin arkisto.
Hb: 72, 77, 82, 87. OMA. Pudasjärven, Taivalkosken, Paltamon, Utajärven, Sotkamon, Suomussalmen, Pyhäjärven maarekisteri-
kirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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jälkeen seuraavana omistajana oli usein konkurssipesä, joka ei jatkanut malmin jalosta-
mista. Myllyranta, Vesikoski ja Kurimon–Ämmän Rautatehdas Oy olivat lopettaneet rau-
dan valmistuksen 1880-luvulle mennessä. Saarikoski ja Timonen olivat siirtyneet pelkäs-
tään sahaustoimintaan.

Toimintaan jäänyt Petäjäkoski omisti neljä tilaa, joiden pinta-ala oli hieman yli 4 000
hehtaaria. Suurimmillaan sen maaomaisuus oli vuoden 1870 vaiheilla: kuusi tilaa, joiden
yhteenlaskettu pinta-ala oli reilut 5 000 hehtaaria. LAINEEN mukaan Petäjäkoski oli
ainut Pohjois-Suomen ruukeista, joka oli maaomaisuuden turvin hiilen osalta jokseenkin
omavarainen.14 Yritys omisti Sotkamon Laakakylästä Koukkarin, Karppilan, Jokelan ja
myöhemmin myös Utrialan tilat. Paltamon Kiveskylästä yhtiö osti Sutelanperän ja Siivo-
lan. Pinta-alaltaan tilat olivat suuria: maarekisterin mukaan tilojen pinta-alat vaihtelivat
760,86–1 148,35 hehtaariin.15

Myllyrannan ruukin maaomaisuus oli suurimmillaan vuonna 1860. Yhtiö omisti kuusi
tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 4 000 hehtaaria. Ruukin maaomaisuus
sijaitsi nykyisen Utajärven ja Paltamon alueella. Utajärven Niskan kylästä yhtiö omisti
Vaalan, Myllyrannan, Kauvonniskan ja Ahmalan talot. Paltamon Kiveskylästä ruukki oli
ostanut Mannilan (myöhemmin Taipale) ja Melalahdelta Nojolan (myöhemmin Antin-
lahti).16

Muiden ruukkien, Saarikosken, Vesikosken, Kurimon ja Ämmän, maaomaisuus oli
huomattavasti pienempi eli ruukkia kohden noin 700 hehtaaria. Kurimon–Ämmän Rauta-
tehdas Oy omisti Kurimon ja Ämmän ruukkitoiminnan yhdistämisen jälkeen noin 1500
hehtaaria maata. Kurimon ruukin tilat sijaitsivat nykyisen Utajärven Sangin ja Särkijärven
kylässä. Sangin kylässä yhtiö oli ostanut Koskelan ja Särkijärvellä Jurvakaisen ja Kuri-
muksen. Ämmän ruukin omistamat tilat Oilola ja Hulkonniemi sijaitsivat Hyrynsalmen
Kiannan kylässä (myöhemmin Suomussalmen kirkonkylä). Ämmän ja Kurimon raudan-
valmistuksen keskityttyä Kurimon–Ämmän Rautatehdas Oy:lle maaomaisuus siirtyi
kokonaan muodostetulle uudelle yritykselle.17 Saarikosken tilat Akonkoski ja Kemilä
sijaitsivat Kuhmoniemen Korpisalmen kylässä. Vesikosken maaomaisuus sijaitsi Pyhäjär-
vellä. Yhtiö omisti sieltä Koskelan, Öljymäen ja Vinkan tilat. Pinta-alaltaan ne olivat pie-
niä: 166,77–271,49 hehtaaria.18 Tiloja tarvittiin sysien ja rakennuspuun hankkimiseen,
mutta tietysti myös ruukkien rakennuspaikoiksi.

Timosen ruukin ja Taivalkosken sahan maaomaisuus on vuodesta 1870 tilastoitu
yhteen, koska mainitulla yrityksellä olivat samat pääomistajat vuodesta 1867 lähtien.19

Yrityksen omistaman maan kokonaispinta-ala Timosen ruukin toimintakautena oli suu-

14. Laine 1950, s. 424.
15. Sotkamon ja Paltamon henkikirjat v. 1870. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb:

26. OMA. Sotkamon ja Paltamon maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
16. Muhoksen, Utajärven ja Paltamon henkikirjat v. 1845, 1860, 1870. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan

arkisto. Henkikirjat. Bb: 21, 33, 43. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 21, 29.
OMA.

17. Hyrynsalmen, Suomussalmen, Muhoksen henkikirjat v.1845, 1870, Utajärven henkikirjat v.1860, 1870.
Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb: 16, 26. Oulun kihlakunnan henkikirjoitta-
jan arkisto. Henkikirjat Bb: 33, 43

18. Pyhäjärven henkikirjat v. 1875. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 6b.
OMA. Kuhmoniemen henkikirjat v. 1880. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:
31. OMA

19. Vähkyrä 1993, s. 129, 141.
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rimmillaan vuonna 1870, jolloin yhtiö omisti 10 tilaa käsittäen noin 5 500 hehtaaria
maata. Pelkästään Timosen ruukilla oli 3 000 hehtaaria maata. Timosen ruukin ja Taival-
kosken sahan maaomaisuus sijaitsi Pudasjärven pitäjän Sotkajärven ja Kuren kylissä.
Jokijärven kappelin perustamisen ja uuden kyläjaon jälkeen Taivalkosken sahan tilat luet-
tiin Taivalkosken ja Jokijärven kyliin. Taivalkosken sahan omistaja Olof Lundström osti
ensimmäiseksi Taivalkosken ja Jokelan tilat. Vuoteen 1880 tultaessa yhtiöllä tai sen omis-
tajilla oli edellisten lisäksi Pesiö ja Polojärvi. Jälkimmäisestä muodostettiin isossajaossa
Niskan ja Saarisen talot, jotka maarekisterin mukaan olivat puolet entisestä Polojärven
tilasta. Vuoden 1880 henkikirjoissa sahanomistajilla mainitaan olleen vain Saarisen ja
Taivalkosken tilat. Niskan tilan isäntänä oli Jakob Jakobson Oikarinen, Pesiö oli kappa-
laisen asuintalona ja Jokelan omisti Georg Poussu.20 Taivalkosken sahan konkurssilla,
omistajien riidoilla ja Olof Lundströmin pojan, Williamin, vetämättömyydellä oli osuu-
tensa maaomaisuuden vähenemiseen.21 Timosen ruukin ja sahan maaomaisuus sijaitsi
Sotkajärven kylässä. Vuoden 1845 henkikirjoissa ”Timonen såg” on merkitty neljän tilan
Laakkosen, Leskelän, Haanelan ja Pikkaraisen omistajaksi. Isonjaon yhteydessä tilojen
nimet ja numerointi muuttuivat, ja vuoden 1880 henkikirjoissa ruukin tai sen omistajien
nimissä olivat seuraavat tilat: Pitkäperä, Leskelä, Timonen, Pikkarainen ja Korento.
Lisäksi Naamangan kylästä oli ostettu Riihiaho.22

Seuraavassa taulukossa on kunnittain ruukkien maanomistus Pohjois-Suomessa.

Taulukko 6. Ruukkien ja niiden yhteydessä toimineiden sahojen maaomaisuus pitäjittäin
Pohjois-Suomessa vuosina 1845–1880 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen
lukumäärä/pinta-ala, ha.

20. Pudasjärven pitäjän ja Taivalkosken kappelin henkikirjat v. 1845, 1880. Oulun kihlakunnan henkikirjoitta-
jan arkisto. Henkikirjat. Bb: 21, 54. Taivalkosken kunnan maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekisterien
kokoelma. OMA.

21. Rytkönen 1989, s.134.
22. Pudasjärven henkikirjat v. 1845, 1880. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 21, 54.

OMA.

pitäjä 1845 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880
Hyrynsalmi 1/385,7 1/385,7 1/385,7 2/687,7 - - - -
Suomussalmi - - - - 2/687,7 2/687,7 2/687,7 -

Kuhmoniemi - - - - - - 2/762,1 2/762,1

Muhos 4/1 996,1 4/1 996,1 4/1 996,1 6/2 736,4 7/2 996,6 - - -
Utajärvi - - - - - 3/1000,5 3/1000,5 -
Paltamo - 2/1 909,2 3/2 767,7 4/3 722,8 3/2 767,7 2/1 909,2 1/760,9 1/760,9
Pudasjärvi 6/2 573,2 6/2 573,2 7/3 665,4 8/4 144,6 10/5 489,9 6/3 011,9 5/2 752,3 6/2 971,1
Jokijärven kappeli - - - - - 4/2 478,0 4/2 478,0 2/1 147,8

Pyhäjärvi 1/167,8 1/167,8 1/167,8 2/438,3 3/619,8 3/619,8 3/619,8 -
Sotkamo 3/2 581,5 3/2 581,5 3/2 581,5 3/2 581,5 3/2 581,5 4/3 332,5 4/3 332,5 4/3 332,5
yht. 15/7 704,3 17/9 613,5 19/11 564,2 25/14 306,3 28/15 138,2 24/13 034,6 24/12 388,8 15/8 974,4
Lähde: Kajaanin, Haapajärven ja Oulun kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880.
Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 21, 24, 28, 33, 43, 48, 54. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb:
16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 2a–b, 4b, 6b. Oulun lääninkonttorin
arkisto. Hb: 72, 77, 82, 87. OMA. Pudasjärven, Taivalkosken, Paltamon, Utajärven, Sotkamon, Suomussalmen, Pyhäjärven maa-
rekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Eniten ruukkien hallussa maata oli Pudasjärvellä. Jokijärven kappeli mukaan lukien
ruukit omistivat siellä parhaimmillaan 5 500 hehtaarin omaisuuden. Seuraavaksi eniten
maata oli ruukkien hallussa Paltamossa noin 3 700 ja Sotkamossa noin 3 300 hehtaaria.
Etelä-Suomen omistuksiin verrattuna Pohjois-Suomen sulattamoiden maanomistus oli
vaatimatonta, eikä se oleellisesti voinut järkyttää maanomistuksen rakenteita eikä uhata
talonpoikain perinteistä maan- ja metsänkäyttöoikeutta. Taulukossa olevat pinta-ala- ja
tilojen lukumäärätiedot Hyrynsalmen ja Suomussalmen sekä Muhoksen ja Utajärven
osalta selittyvät muuttuneella kuntajaolla. Samat tilat muuttumattomine pinta-aloineen
siirrettiin perustettuihin kuntiin.

Ruukkien maanomistuksen vähäiseen määrään vaikuttivat useat tekijät. Yhtiöiden
taloudellinen kannattavuus oli heikko. Petäjäkoski oli ainut, jonka raudanvalmistus oli
alkuvaiheessa kannattavaa. Liiketaloudellista menestystä ei kuitenkaan kestänyt pitkään.
Omistajien talousvaikeudet veivät ruukin rappiolle ja sille kasaantui ylitsepääsemättömiä
vaikeuksia.23 Pohjois-Suomen ruukkiyrityksillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia laa-
jaan maanhankintaan. Jos tiloja olisi ostettu, rahoitus olisi pitänyt hankkia muualta kuin
sulattamoiden tuotosta. Ruukkien toiminta-aika jäi verrattain lyhyeksi. 30–40 vuotta kes-
täneen kituliaan malminjalostuksen tuloksena ei ollut mahdollista luoda Etelä-Suomen
kaltaisia domeenioita. Kymmenien tuhansien hehtaarien maaomaisuutta ei hankittu het-
kessä, vaan pitkäjänteisellä yrittämisellä.

Pohjois-Suomen sulattamot perustettiin Etelä-Suomen ruukkeihin verrattuna myö-
hään. Etelä-Suomen domeenioiden maaomaisuus hankittiin kruunun suosiollisen maan-
käyttöpolitiikan myötävaikutuksella. Kruunu oli taannut vuorilaitoksille etuosto-oikeu-
den kruununtiloihin, jos niitä voitiin käyttää ruukkien tarpeisiin. Etuosto-oikeus menetti
merkityksensä vuonna 1789. Mainittuun vuoteen mennessä Pohjois-Suomessa ei ollut
lainkaan huomattavaa ruukkitoimintaa. Lisäksi vuoden 1851 metsäasetus asetti kruunun
maankäytössä etusijalle kruununpuistot ja asutustoiminnan. Rautateollisuuden etuja ei
enää korostettu kuten aiemmin.24

Pohjois-Suomen ruukit eivät jääneet vaille rekognitiometsiä. Oulun läänin kuvernööri
määräsi vuonna 1841 nykyisellä Suomussalmella olevasta liikamaasta erotettavaksi
Ämmän ruukille 6 370 tynnyrin alaa (3 144,5 ha) metsämaata. Kruunun anteliaisuus oli
vertaansa vailla: vuoteen 1875 mennessä ei ollut vielä määrätty minkäänlaista rekognitio-
maksua Ämmän ruukille.25 Viimeinen ruukki, jolle veroa vastaan luovutettiin kruunun-
maata, oli Myllyranta. Vuoden 1855 päätöksen mukaan ruukki sai vuosittain 50 tynnyrin
alaa (24,7 ha) metsää 50 hopearuplan vuosittaista maksua vastaan. Ratkaisu oli luonteel-
taan tilapäinen, koska alueen isojako oli vielä kesken. Myllyrannan jouduttua oululaisten
omistukseen vuonna 1857 yhtiö anoi varsin suurta rekognitiometsää itselleen. Suunnitel-
missa oli ruukin laajennus, joka vaati 87 359 tynnyrin alaa (43 123,9 ha) metsää hiilioma-
varaisuuden saavuttamiseksi. Isojako oli edelleen kesken, ja senaatti kehotti ruukkiyh-
tiötä uudistamaan hakemuksen myöhemmin. Sulattamon laajennussuunnitelmia ei kuiten-
kaan toteutettu, ja kruununmetsät jäivät Myllyrannalta käyttämättä.26

23. Turpeinen 1985, s. 152–153.
24. Laine 1950, s. 409.
25. Laine 1950, s. 407.
26. Laine 1950, s. 409.
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3.1.2. Ruukkien maanhankinta ja -omistus – lähtökohta 
kauppahuoneiden ja puutavarayhtiöiden maanhankinnalle

Ruukkien ja puutavarayhtiöiden maanhankinnassa on useita toisiaan muistuttavia piirtei-
tä. Molemmat ostivat maata siltä omistajaryhmältä, joka olisi tarvinnut sitä kipeästi oman
toimeentulonsa turvaksi. Sekä ruukkien että sahayhtiöiden tekemiä maakauppoja oli help-
po arvostella, koska niiden omistajat edustivat omana aikakautenaan vaurautta ja talou-
dellista valtaa. Sitä vastoin talonpojat nähtiin köyhyyden ja katovuosien rasittamina maa-
seudun asukkaina. Vaikka ruukit tarjosivat työtä ja vilkastuttivat ympäristönsä talouselä-
mää, ennen pitkää ristiriidat talonpoikain ja ruukinpatruunoiden välillä tulivat esiin. Sel-
vemmin erimielisyydet olivat nähtävissä Etelä-Suomen ruukkien omistajien ja talonpoi-
kain välisissä kiistoissa, jotka aiheutuivat talonpoikain kasvavista rasituksista ja ruukkien
määräilevästä asemasta metsän käytössä. Ruukin edut menivät usein talonpoikain etujen
edelle. Kuuluisin kiista oli 160 vuotta kestänyt riitely Kauttuan ruukin ja talonpoikain
välillä. Erimielisyydet talonpoikain oikeuksista ja ruukin eduista ratkaistiin vasta senaa-
tissa vuonna 1864.27 Myöhemmin puutavarayhtiöitä syytettiin talonpoikain maan häikäi-
lemättömästä anastamisesta.

Ruukin patruunan määräysvalta saattoi ulottua maansa myyneen talonpojan arkielä-
mään. Suuret ruukit olivat kuin kartanoita, joiden toiminta oli riippuvainen tilan lampuo-
tien ja torpparien päivätöistä ja hiilitoimituksista. Maansa myyneet talonpojat saattoivat
päätyä torppareiksi tai lampuodeiksi, jolloin he olivat tiukasti ruukin omistajan otteessa,
koska vuokra oli usein maksettava ruukin päivätöinä. Puutavarayhtiölle tilansa myynyt
saattoi jäädä tilalle arentimieheksi, mutta missään lähteessä ei kerrota siitä, että talonpo-
jat olisivat joutuneet maksamaan vuokran metsätöinä. Sahatyövoimana vuokramiehiä oli
vaikea käyttää, koska etäisyys tilalta sahalle saattoi olla pisimmillään satoja kilometrejä ja
sahat tarvitsivat ammattitaitoista väkeä. Ruukkien kaltaisia maanomistukseen liittyviä lie-
veilmiöitä ei tiettävästi ollut puutavarayhtiöiden omistamilla tiloilla.

Maatiloja voitiin käyttää sekä rauta- ja sahateollisuuden tarpeisiin. Yhdistämällä ruuk-
kien ja sahojen toiminnat metsävaroja voitiin käyttää aiempaa tehokkaammin hyödyksi.
Tukkisavotoiden yhteydessä metsään jäi jätepuuta, raakkeja ja latvuksia, jotka voitiin
polttaa hiileksi. Lisäksi sahausjätteistä saatiin täytettä hiilimiiluihin. Pohjois-Suomen
sulattamojen yhteydessä oli usein sahoja. Ainakin Timosen, Saarikosken, Ämmän ja
yllyrannan ruukin yhteydessä toimi saha.28

Sahan perustaminen ruukin yhteyteen saattoi tarjota kiertotien tukkien hankintaan.
Sahauksen ollessa viranomaisten määräyksin rajoitettua tukkikiintiöt saattoivat hyvien
suhdanteiden aikana olla liian pieniä. Tällöin ruukin käytössä olevasta rekognitiomet-
sästä voitiin hakata puuta sahan raaka-ainetarpeisiin varsin edullisesti. Todisteita maini-
tusta metsänkäyttötavasta on olemassa. J. G. Bergbom sai 14.5.1859 senaatilta luvan kak-
siraamisen sahan perustamiseen Myllyrantaan 8 000 tukin vuosikiintiöllä.29 Edellisen
vuoden tammikuussa Bergbom oli anonut senaatilta 87 359 tynnyrin alan laajuista rekog-
nitiometsää. Metsäpinta-ala (43 123,9 hehtaaria) oli ruukin tuotantoon nähden suuri.
LAINEEN mukaan 5 000 tynnyrinalan metsä olisi ollut hiiliomavaraisuuden kannalta pie-

27. Laine 1950, s. 393–397.
28. Ahvenainen 1984, s. 214. Rytkönen 1989, s. 135. Laine 1948, s. 690. Laine 1952, s. 122.
29. Laine 1952, s. 122.
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nin mahdollinen30, mutta anotun alueen laajuuteen saattoi vaikuttaa ruukin mittava laa-
jennussuunnitelma. Kuitenkin todennäköisempi syy oli Bergbomin suunnitelmavaiheessa
olleet sahahankkeet. Selvempi ruukin rekognitiometsän käyttösuunnitelma sahateollisuu-
den tarpeisiin ilmeni Ämmän ruukin siirryttyä vuonna 1857 oululaisille sahateollisuus-
miehille. Ferd. Granbergin, F. J. Frantzenin, J. G. Bergbomin, M. E. Ringvalin muodos-
tama yhtiö myönsi Ämmän ruukin oston syynä olleen laajamittainen sahateollisuuden
harjoittaminen ja luulon siitä, että tilanomistajat saattoivat käyttää isonjaon alaisia metsiä
hiilenpolttoon ja tukkien ostoon ilman mitään tarkastuksia, kokeita, vahvistuksia ja kont-
rollia.31 Ämmän ruukki oli saanut 7.9.1841 käyttöönsä 6 370 tynnyrin alaa rekognitio-
metsää ilman vuotuista veroa. Rekognitiometsien käyttö tukkien hankintaan oli mahdol-
lista, koska niitä ei valvottu. Vuoden 1851 metsäasetuksessa määrättiin kruununmetsät
valvonnanalaisiksi, mutta rekognitiometsät jäivät kokonaan valvonnan ulkopuolelle.32

Ruukkien omistajat olivat monipuolisia yrittäjiä. Heidän liiketoimiinsa kuuluivat
kauppa, laivanvarustus ja sahateollisuus, monipuolisimmillaan jopa kaikki edellä mainitut
toimialat. Bergbomien suku harjoitti tervakauppaa, laivanvarustusta ja laajamittaista saha-
teollisuutta. Sahateollisuuden parissa toimivat myös muut Myllyrannan ruukin osakkaat.
Otto Magnus Rinman oli mukana Kuivaniemen Hirvaskosken sahahankkeissa. Charles
Herlofson perusti Haukiputaan Maunun sahan ja Carl Henrik Krohn toteutti sahasuunni-
telmiaan Simojoen suistossa.33 Pyhäjärven Vesikosken ruukin omistajat olivat raahelaisia
porvareita. Zachris Frantzen, Zachris Durchman, Zachris Lacke ja Isak Gellman olivat
osakkaana Pyhäjoen Yli-Hourun sahassa. Lisäksi Frantzen ja Lacke olivat perustamassa
Siikajoen Ruukinkosken sahaa. Vesikosken myöhemmät omistajat Fredrik Sovelius,
Johan Gustaf Rein, Henrik Montin ja Isak Gellman olivat myös Hourun sahan osak-
kaita.34 Ämmän ruukin omistajat olivat myös sahateollisuusmiehiä. Pastori Johan
Wegelius, Ämmän ruukin perustaja, oli Kainuun ensimmäisiä sahanomistajia. Myöhem-
män pääosakkaan J. G. Bergbomin laajojen sahatoimien lisäksi myös F. J. Frantzen sai
höyrysahan perustamisluvan Oulunsalon Varjakan saarelle. Lisäksi Frantzenilla oli osuuk-
sia 1860-luvulla Rovaniemen Meltauksen ja Tervolan Louetjoen sahaan. Ferd. Granberg
oli perustamassa Röyttän höyrysahaa Tornioon. Hänen liiketoimensa ulottuivat myös
Tervolan Louetjoen sahaan.35 Timosen ruukin ja sahan sekä Taivalkosken sahayhtiön
omistusjärjestelyissä tapahtui muutos vuonna 1867, jolloin yritykset siirtyivät samoille
omistajille. Huomattavana osakkaana oli Leon. Candelin. Hänen liiketoimensa keskittyi-
vät Timosen ruukin toiminnan loppuvaiheessa entistä enemmän sahateollisuuteen. Leon.
Candelin oli Bergbomin tavoin mukana Oulun suurissa sahahankkeissa. Candelin oli
osakkaana Uleåborg Sågverk Ab:ssä, joka omisti Oulussa Sahansaaren ja Korkeasaaren
laitokset.36 Petäjäkosken ruukin osti kokonaisuudessaan 3.3.1860 viipurilainen kauppa-
neuvos Paul Wahl. Yrityksen maaomaisuus siirtyi kaupan myötä Paul Wahlille, joka säi-

30. Laine 1950, s. 424.
31. Laine 1948, s. 702–703.
32. Laine 1950, s. 410–411.
33. Ahvenainen 1984, s. 178, 214, 239.
34. Ahvenainen 1984, s. 176.
35. Ahvenainen 1984, s. 216–217 .
36. Ahvenainen 1984, s. 214, 272. Virtanen 1982, s. 120.
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lytti tilat omistuksessaan vielä sulattamon lopetettua toiminnan vuonna 1880.37 Metsät
olivat Paul Wahlin yritystoiminnalle tärkeitä. Yhtiö omisti vuoteen 1870 mennessä 12
sahaa, joiden yhteen laskettu kiintiö sahausrajoitusten aikana oli vuosittain noin 63 200
tukkia.38 Paul Wahl & Co myi liiketoimensa vuonna 1909 A. Ahlström Oy:lle, jolloin
myös metsäomaisuus vaihtoi omistajaa.39

Raudan valmistuksen loputtua osa ruukkien maaomaisuudesta siirtyi puutavarayh-
tiöille. Timosen ruukin ja Taivalkosken sahayhtiön tilat päätyivät Varjakka Trävaru
Ab:lle, G. & C. Bergbomille ja myöhemmin Ab Uleå Oy:lle sekä Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiölle Ab Uleå Oy:n sulauduttua Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöön. Norbladin
perillisten hallussa olleet Pudasjärven Sotkajärven kylän Leskelä, Timonen, Pikkarainen
ja Korento säilyivät edelleen suvun omistuksessa.40

Myllyrannan ruukin tiloineen huusi verorästeistä J. W. Snellman G:sonin uittopääl-
likkö Viktor Åkerblom. Utajärven Niskan kylässä sijainneet tilat Kolehmainen, Mylly-
ranta, Kauvonniska ja Ahmala siirtyivät kauppahuone J. W. Snellman G:sonille ja myö-
hemmin Ab Uleå Oy:lle, joka myi tilat 26.11.1926 Vaala Osakeyhtiölle. Paltamossa
sijainnut Antinlahti mainittiin myöhemmin Ab Uleå Oy:n tilaluetteloissa.41 Kurimon,
Ämmän ja Vesikosken tilat eivät kuuluneet henkikirjojen ja yhtiöiden tilaluetteloiden
mukaan myöhemmin puutavarayhtiöille. Saarikosken ruukin tilojen omistajaksi henkikir-
joissa mainittiin vuoteen 1920 saakka Saarikosken kiinteimistö. Vuoden 1925 henkikir-
joissa omistajaksi kirjattiin Ab Uleå Oy:n osakas Reinhold Weckman.42

Ruukkien omistamista maatiloista tuli kauppa-artikkeleita, jotka siirtyivät raudanval-
mistuksen päättymisen jälkeen voimistuvan sahateollisuuden omaisuudeksi. Puutavarayh-
tiöt omistivat 16 entistä ruukintilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 10 742,9 hehtaa-
ria. Suurimmillaan ruukkien maaomaisuus oli ollut vuonna 1865, jolloin niiden omistuk-
sessa oli 28 tilaa eli noin 15 000 hehtaaria maata. Kaikista ruukkien omistuksessa olleista
tiloista 57 % ja niiden omistamasta maa-alasta 71 % siirtyi puutavarayhtiöille.43 Puutava-
rayhtiöiden mielenkiinto kohdistui pinta-alaltaan suuriin tiloihin. Vesikosken ja Ämmän
omistuksessa olleet tilat olivat pinta-alaltaan huomattavasti muita pienempiä. Tilojen siir-

37. Laine 1952, s. 133. Sotkamon henkikirjat v. 1885. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henki-
kirjat. Bb: 36. OMA.

38. Ahvenainen 1984, s. 185.
39. Ahvenainen 1992a, s. 163.
40. Pudasjärven ja Taivalkosken henkikirjat v. 1900, 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henki-

kirjat Bb: 79, 104, OMA. Förteckning öfver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägenhets-
delar och andra landsfastigheter. Ab Uleå Oy. II Gb: 4. OMA.

41. Laine 1952, s. 126. Utajärven henkikirjat v. 1890, 1900. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Hen-
kikirjat. Bb: 66, 79. OMA. Förteckning öfver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägen-
hetsdelar och andra landsfastigheter. Ab Uleå Oy:n arkisto. II Gb: 4. Kauppakirja Toppilan ja Vaalan myyn-
nistä englantilaisille 26.11.1926. Ab Uleå Oy. 1 F5. OMA.

42. Kuhmoniemen henkikirjat v. 1920, 1925. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:
71, 76. OMA.

43. Hyrynsalmen, Suomussalmen, Kuhmoniemen, Muhoksen, Utajärven, Paltamon, Pudasjärven, Jokijärven
kappelin, Taivalkosken, Pyhäjärven, Sotkamon henkikirjat v. 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875,
1880. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 21, 24, 28, 33, 38, 43, 48, 54. OMA.
Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 16, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31. OMA. Haa-
pajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 2a-b, 4b, 6b. OMA. Oulun lääninkonttorin
arkisto. Henkikirjat . Hb: 72, 77, 82, 87. Förteckning öffer Aktiebolaget Uleå osakeyhtiö tilhöriga lägenhe-
ter, lägenhetsdelar och andra landfastigheter. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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tyminen puutavarayhtiöille oli luonnollista, koska niiden omistajat olivat usein harjoitta-
neet sahateollisuutta raudanvalmistuksen rinnalla. Tiloista tuli liikemiesten reaalipää-
omaa, joka otettiin huomioon uusia sahayhtiöitä perustettaessa. Osa Bergbomien ja Can-
delinien hankkimasta maasta siirtyi omistajalta toiselle: J. W. Snellman G:sonille, Var-
jakka Trävaruaktiebolagetille, Ab Uleå Oy:lle, Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle tai
Vaala Oy:lle.

Pohjois-Suomessa oli useita kauppasahoja (esimerkiksi Meltaus, Hakoköngäs, Tenge-
liö, Koiteli, Kyngäs), jotka eivät toimineet ruukkien yhteydessä. Sahojen maanhankinta
rajoittui vuoteen 1885 tultaessa pelkästään sahatiloihin, joten ne eivät hankkineet tiloja
raaka-aineen turvaamiseksi. Tästä syystä tutkimuksessa on otettu sahojen maaomaisuus
huomioon vasta vuodesta 1885 lähtien.

3.2. Puutavarayhtiöiden maanhankinnan ja talollisten maanmyynnin 
yleiset syyt

Kapitalistiselle talousjärjestelmälle olivat tyypillisiä ilmiöitä 1700-luvun lopusta ensim-
mäiseen maailmansotaan saakka osakeyhtiöliikemuodon vakiintuminen, taloudellisen toi-
minnan keskittyminen ja sen kehittyminen suuryrityksiksi sekä yritysten eri toimintamuo-
tojen yhtyminen. Mainitut ominaispiirteet saavuttivat huippunsa aikakauden lopussa,
1870-luvulta lähtien.44 Pohjoissuomalaisen metsäteollisuuden kehityksessä olivat havait-
tavissa aikakauden tunnusmerkit. Osakeyhtiölaki teki suuryritysten perustamisen mahdol-
liseksi vuodesta 1864 lähtien. Pohjois-Suomessa metsäteollisuus keskittyi kolmen suur-
yrityksen varaan: Trävaruaktiebolaget Kemi, Uleå Ab ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö
olivat koko Suomenkin laajuudessa huomattavia puunjalostajia. Suuryritysten johtamisfi-
losofian oli rakennuttava jatkuvuuden periaatteelle. Yrityksen johdon oli tehtävä kauas-
kantoisia, tulevaisuuteen ulottuvia päätöksiä. Tästä näkökulmasta ajateltuna suuryhtiöi-
den maanhankinta raaka-ainevarastoksi oli perusteltua. Yritykset saattoivat varmistaa
puutavaran saannin tulevaisuudessa ja erityisesti silloin, jos metsänomistajien myyntiha-
lukkuus ei ollut paras mahdollinen tai kantohinta oli noussut liiketaloudellisesti sietämät-
tömäksi.

Kolmas kapitalistisen ajan erityispiirre, yritysten eri toimintamuotojen ja tuotannon eri
asteiden yhtyminen, on taloudellisen toiminnan vertikaalista laajentumista. Sitä vastoin
horisontaalisella laajentumisella tarkoitetaan saman tuotannon asteen tai toimintamuodon
sisällä tapahtuvaa taloudellisen toiminnan laajentumista. Puutavarayhtiöiden maanhan-
kinta on tuotannon vertikaalista laajentumista: yrityksen omassa laitoksessa sahattava
tukki on hankittu omasta metsästä. Tällöin koko tuotanto kasvualustasta, puunkaadosta
sahaukseen tai sellunvalmistukseen ja lopulta paperikoneeseen saakka oli saman yrittäjän
vastuulla. HARVEN mukaan vertikaalinen tuotannon laajentuminen Suomen oloissa ei
ollut merkittävä tekijä, vaikka se tuntuu luontevalta ja järkevältä.45

Lainsäädännössä tehtiin 1870-luvulla useita muutoksia, joiden yhteisvaikutuksesta
puutavarayhtiöiden maanhankinta välillisesti helpottui. Vuoden 1734 lain mukaan perin-

44. Harve 1947, s. 65.
45. Harve 1947, s. 66.
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tömaaksi katsottiin kaikki se maa, joka oli peritty sukulaisilta tai hankittu luovutetun
perintömaan tilalle. Perintömaan myynti vieraalle ei voinut tapahtua sukua kuulematta.
Jos joku myi maansa, lähimmillä sukulaisilla aina serkkuihin saakka oli oikeus lunastaa
maan sillä hinnalla, jolla se oli myyty. Sukulaisilla oli pyörtämisoikeus kauppaan, millä
voitiin tehokkaasti estää tilojen siirtyminen vieraille omistajille. Vuoden 1878 asetuksessa
sukulunastusoikeuden ydin murrettiin, ja rahakkaat ostajat saivat mahdollisuuden tila-
kauppoihin, joihin vähävaraisilla sukulaisilla ei ollut mahdollisuutta.46

Samassa vuonna 1878 annetussa asetuksessa muutettiin perintöoikeutta. Tyttärille annet-
tiin tilaan yhtäläinen perintöoikeus kuin pojillekin. Tasa-arvon kannalta asetus oli merkit-
tävä, mutta se loi hyvät edellytykset myös tilan tai sen osien myymiseksi ulkopuolisille.
Tilan siirtyessä miespuoliselle perijälle hänen oli lunastettava kaikkien perillisten, eikä pel-
kästään veljien, yhtä suuret perintöosuudet. Sisarosuuksien maksu tuotti usein ylivoimaisia
taloudellisia vaikeuksia, joista selviäminen saattoi edellyttää tilan osien myyntiä. Se oli käy-
tännössä mahdollista vuodesta 1895 lähtien. Jos perinnönjaossa ei päästy yksimielisyyteen,
ainoana keinona saattoi olla koko tilan myynti. Raha oli helpommin jaettavissa riitaisten
sisarusten kesken kuin maa ja metsät. RENVALLIN mukaan yhteiskunnassa heräsi 1800-
luvun lopulla ”kapitalistinen katsomustapa”, jonka mukaan maanomistajaksi tullut perilli-
nen piti taloa pääomasijoituksena ja arvosti sitä pelkästään rahan kannalta.47

Vuoden 1868 kiinnitysasetusta alettiin tulkita 1870-luvulla eri tavalla. Oikeusistuimet
asettuivat usein kielteiselle kannalle puutavarayhtiöiden hakiessa metsänhakkuukontrah-
deille kiinnityksiä. Yhtiöt eivät uskaltaneet tehdä pitkäaikaisia hakkuusopimuksia, koska
kiinnityksen saaminen oli epävarmaa. Ilman kiinnitystä tehty sopimus oli ilmeinen riski
yhtiölle. Jos tilan omistaja vaihtui, aiemmin tehty hakkuusopimus raukesi. Epärehellinen
talollinen saattoi myydä metsät useaan kertaan tai hakata yhtiön leimaavat puut itse.
Ilman oikeusistuimen myöntämää kiinnitystä yhtiön oli hankala perätä oikeuksiaan. Tur-
vallisempaa oli ostaa metsä pohjineen. Aiemmasta käytännöstä poikennut laintulkinta tuli
vilkastuttamaan tilakauppoja entisestään. Vuoden 1901 asetuksen mukaan hakkuuoikeu-
den kiinnitys tuli mahdolliseksi korkeintaan 10 vuoden ajaksi.48

Senaatti asetti vuonna 1902 komitean tutkimaan yhtiöiden maanomistusta. Mietintö
valmistui vuonna 1906. Siinä esitettiin keinoja tilojen maanviljelyksen rappeutumisen
estämiseksi. Hallitus teki vuonna 1908 mietinnön pohjalta esityksen, joka sisälsi ajatuk-
sen puutavarayhtiöiden maanhankinnan rajoittamisesta. Hallituksen esitys hyväksyttiin
pääpiirteittäin jo vuonna 1908, mutta se vahvistettiin vasta 15.1.1915.49 Näin ollen asetus
puutavarayhtiöiden maanhankinnan rajoittamisesta oli seitsemän vuotta vahvistamatta.
Puutavarayhtiöt olivat varmasti tietoisia tilanteesta, ja epävarmuus lain voimaantuloajan-
kohdasta saattoi pakottaa yhtiöt nopeisiin tilakauppoihin, koska vapaan maanhankinnan
aika oli päättymässä.

Edellä esitettyjen yleisten tekijöiden lisäksi on olemassa yksityiskohtaisimpia ja konk-
reettisempia syitä puutavarayhtiöiden maanhankintaan. Ensinnäkin yhtiöille oli runsaasti

46. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus koskeva perintökaaren 8. luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta.
27.6.1878. N:o 19/1878. Fabritius 1922, s. 3–4. Renvall 1914, s. 25–26.

47. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus koskeva muutosta säännöksiin sukulunastuksesta sekä osata-
lokkaan ja naapurin lunastusoikeudesta. 27. 6. 1878. N:o 19/1878. Fabritius 1922, s. 4. Moilanen 1988, s.
31. Renvall 1914, s. 41.

48. Fabritius 1922, s. 4–5.
49. Ahvenainen 1992, s. 168.
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tarjolla edullisesti ostettavia tiloja. Isonjaon jälkeen tilat olivat pinta-alaltaan suuria, ja niissä
saattoi olla metsää huomattavasti yli oman tarpeen. Lisäksi kauppahuoneille ja puutavarayh-
tiöille kertynyt kokemus sai olettamaan, että raaka-aineet kallistuvat tulevaisuudessa niiden
vähetessä runsaan käytön vuoksi. Oululaiset kauppahuoneet, lähinnä J. W. Snellman G:son
ja G. & C. Bergbom, olivat harjoittaneet monipuolista liiketoimintaa vuosikymmenien ajan,
eikä niiltä puuttunut liiketaloudellista kokemusta. Moni talollinen ei ymmärtänyt kaukana
tulevaisuudessa häämöttävää metsän arvon nousua tai taloudellisista syistä, hän joutui myy-
mään maansa viivyttelemättä, odottamatta kantohinnan nousua.50

Pelko metsävarojen loppumisesta oli yksi syy yhtiöiden maanhankintaan. Puuta kuuti-
oina mitattuna oli runsaasti, mutta huoli järeän sahapuun riittävyydestä tulevaisuudessa ei
ollut aiheeton varsinkaan, kun kaukokuljetus oli vielä kehittymätöntä. Aikoinaan vallin-
neen käsityksen mukaan metsiä oli hakattu etupäässä talonpoikaismetsissä yli vuotuisen
kasvun lukuun ottamatta Oulun lääniä. Hehtaaria kohden laskettuna hakkuumäärät olivat
kolmanneksen suurempia kuin kasvu. Lisäksi hakkuutapa oli metsien laatua heikentävää
hirrenharsintaa.51

Maanomistuksensa ansiosta puutavarayhtiöt saavuttivat huomattavia etuja. HARVEN
mukaan yhtiöt saattoivat metsiä omistamalla pyrkiä säännöstelemään ostettavan raaka-
aineen hintaa. Jos talonpojat eivät myyneet metsää tarjotulla hinnalla, silloin voitiin turvau-
tua omiin metsiin. Täydelliseen raaka-aineomavaraisuuteen tuskin millään yhtiöllä oli mah-
dollisuuksia, mutta tilapäisesti omiin metsiin turvautumista voitiin käyttää painostuskei-
nona talonpoikia vastaan edullisiin kauppaehtoihin pääsemiseksi. Puutavarayhtiöt saattoi-
vat käyttää osan metsän tuotosta liiketaloudellisesti kannattavammin kuin pienomistajat, joi-
den oli usein myytävä koko tuotto kerralla. Esimerkiksi savotassa voitiin joutua hakkaa-
maan olosuhteiden pakosta kaikki mahdolliset puulajit. Toisessa markkinatilanteessa esi-
merkiksi kuusen tai koivun arvostus olisi voinut olla huomattavasti korkeampi.52

Edellä esitetyt HARVEN näkemykset eivät täysin sovellu Pohjois-Suomen oloihin
Kainuuta lukuun ottamatta. Pohjois-Suomen suurin maanomistaja oli valtio, ja sen tarjo-
amat puuerät eivät aina tulleet myydyiksi huutokaupoissa. Mistään raaka-ainepulasta ja
raakapuun saannin varmistamisesta ei voinut olla kyse Koillis-Pohjanmaan ja Kemijoki-
alueen maakaupoissa. Yhtiöt saattoivat syyllistyä kantohinnan säännöstelyyn siellä, missä
isojako oli toteuttamatta. Lohkon osakkaana oleva puutavarayhtiö oli muita paremmassa
asemassa ja saattoi estää vapaan kilpailun. Kasvaneen kysynnän aiheuttamaa hinnan nou-
sua ei tällöin tapahtunut. Puutavarayhtiöt olivat kiinnostuneita lohkokuntien laajoista
savotoista. Hyvä esimerkki suursavotoista olivat Kemijärven ja Kuolajärven lohkojen
hakkuut, joissa hakkaajana toimi Kemi-yhtiö.53

Mikäli puutavarayhtiöiden toimintaan kuului jatkuvuuden ylläpitäminen ja liiketoi-
mien suunnittelu tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen, omien metsien hoito oli tärkeää.
Omia metsiä voitiin hakata metsänhoitonäkökohdat huomioon ottaen. Kasvatushakkuut
olivat mahdollisia, ja vaikutukseltaan pitkäaikaisia menetelmiä voitiin käyttää riskittä.
Tätä varmuutta ei syntynyt, kun metsää ostettiin yksityisiltä. Yhtiö ei voinut tietää, kuka

50. Harve 1947, s. 66.
51. Puunjalostusteollisuuden maanhankinta. Metsätaloudellinen aikakauskirja. Laajempi painos, 1917. Vihko

2, s. 55. Fabritius 1922, s. 3.
52. Harve 1947, s. 67.
53. Skogsfastigheter 1920–1923. Avverkningsrättigheter. Metsäosasto. Kemi Oy. OMA.



97
sai seuraavan leimikon. Luonnollisesti yhtiö pyrki saamaan parhaan mahdollisen hyödyn
savotastaan ja hakkasi metsää sen mukaan. Jos maanomistaja ei ymmärtänyt metsänhoi-
don merkitystä, metsiä odotti rappeutuminen. Yksityismetsiä hoidettiin huonosti: vain
hakkuut olivat tärkeitä, ja kestävän käytön periaatetta ei tunnettu.54

Raaka-aineen hankinnassa oli aina omat riskinsä. Savotoiden organisointi ja hakkuiden
aloittaminen ajoissa olivat tärkeitä. Luonnonolot asettivat omat vaatimuksensa puuhuol-
lolle. Tilanne saattoi olla kiusallinen, jos yhtiö ei ajoissa voinut tehdä riittävästi metsä-
kauppoja tulevan kauden sahaustoimintaa varten. Omat metsät saattoivat pelastaa hetkel-
lisesti. Metsäkaupat sisälsivät riskejä myyjän, mutta myös ostajan puolelta. Metsäkaup-
poja tehtäessä puuston laatu saattoi olla arvoitus (ydinpuuhalkeisuus, lahovikaisuus).
Arvioidun ja hakatun puumäärän yhtäsuuruus ja siitä luvattu hinta eivät välttämättä olleet
sopusoinnissa keskenään. Yhtiöiden laajat metsäalueet vähensivät huomattavasti raaka-
aineen hankinnasta aiheutuvia mahdollisia riskejä.

Metsäteollisuus on suhdanneherkkä ala. Ulkomaisen kilpailukyvyn säilyttäminen on
usein kustannuskysymys, ja raaka-aineen hinnan joustavuudella on huomattava merkitys
kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Jos metsäteollisuudella on hallussaan runsaasti metsää,
korkeasuhdanteen aikana, jolloin kasvanut kysyntä nostaa kantohintoja, voidaan hankkia
edullisemmin raaka-ainetta omista metsistä kuin ostamalla joko yksityisiltä tai valtiolta.
Lisäksi laman aikana voidaan hakata omia metsiä ja vähentää raaka-ainekustannuksia. Jos
metsät oli hankittu kymmeniä vuosia aiemmin, inflatorisen kehityksen ansiosta omista
metsistä hankittu raaka-aine oli todella edullista. Yleensä tuotanto- ja raaka-ainekustan-
nusten tarkka arvioiminen etukäteen luo yritystoiminnalle varmuutta. Metsäomaisuus
vapauttaa yritykset ostopuun luomasta epävarmuudesta ja riippuvuudesta.55

Metsäomaisuus oli arvo-omaisuutta. Se tarjosi metsäteollisuudelle arvonsa ja tuot-
tonsa mukaisen tuen. Yhtiöiden tehdessä laajoja investointeja velkarahoituksen turvin
reaaliomaisuus oli lainan vakuus. Lisäksi maaomaisuuden myöhemmällä myynnillä saa-
tettiin kohentaa taloudellisissa vaikeuksissa olevan yhtiön asemaa. Hyvänä esimerkkinä
oli Uleå Aktiebolaget ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön maakauppa vuonna 1926. Kau-
pan myötä siirtyi Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle 64 596 hehtaaria maata.56

Hankkiessaan maaomaisuutta puutavarayhtiöt pääsivät osalliseksi maan oletetusta
arvonnoususta. Sen jälkeen, kun maatilat olivat muuttuneet kaupan alaisiksi, niiden arvo
alkoi kohota. Syrjäseudulta ostettujen tilojen arvo nousi liikenneyhteyksien ja uittoreittien
rakentamisen myötä.57 Lisäksi kasvava kysyntä nosti usein hintoja. Epäilemättä arvon-
nousuun vaikutti enemmän suomalaiselle maatilalle tyypillisten runsaiden metsävarojen
kallistuminen kuin pelkkä maanhinnan nousu. Toisaalta metsien arvonnousu saattoi olla
paljolti näennäistä, inflatorisen kehityksen tulosta. Tehdessään kauppoja yhtiöt ottivat
kuitenkin aina riskin, koska taloudellista kehitystä tulevaisuudessa oli vaikea ennustaa.
Kaupantekohetkellä yhtiöillä ei voinut olla varmaa tietoa metsien arvonnoususta. Maan-

54. Puunjalostusteollisuuden maanhankinta. Metsätaloudellinen aikakauskirja. Laajempi painos, 1917. Vihko
2, s. 55.

55. Puunjalostusteollisuuden maanhankinta. Metsätaloudellinen aikakauskirja. Laajempi painos, 1917. Vihko
2, s. 57.

56. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön metsäosaston vuosikertomus 1926–1927. Ab Uleå Oy II E 1. OMA.
Harve 1947, s. 67.

57. Fabritius 1922, s. 27.
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hinta saattoi myös laskea taloudellisen taantuman seurauksena. Käsitys tilojen jatkuvasta
hinnan noususta perustui usein seuraavien sukupolvien arvioihin ja jälkiviisauteen.

Teollisuuden näkökulmasta tehokas metsätalous on suurtaloutta. Metsätalouden har-
joittaminen pelkästään pienillä, erillisillä tiloilla ei välttämättä tarjonnut teollisuudelle
parasta tuottoa. Savotoiden keskittäminen yhdelle laajalle alueelle toi kustannussäästöjä.
Mitä pienempi savotta, sitä suuremmat olivat kaato-, veto-, lauttaus-, työnjohto- ja val-
vontakustannukset kuutiometriä kohden. Lisäksi metsänhoito on tehotaloutta, jonka ulot-
taminen laajoille alueille tuo hehtaaria kohden laskettuna säästöjä. Pelkästään tästä näkö-
kulmasta ajateltuna vain suurmaanomistajilla oli parhaat edellytykset kannattavaan met-
sätalouteen.

Edellä esitetyn lisäksi oli olemassa muutamia tekijöitä, jotka välillisesti johtivat laajoi-
hin maakauppoihin. Puutavarayhtiöt tarvitsivat varasto- ja lastauspaikkoja sekä uittoreit-
tien ranta-alueita. Suuret yritykset tarvitsivat työväelleen asuntoalueita ja puutarhapals-
toja. Lisäksi savotoiden huolto oli yhtiöiden vastuulla. Puutavarayhtiöillä oli omia maa-
tiloja, jotka tuottivat työntekijöille elintarvikkeita. Savotoiden suuret hevosmäärät asetti-
vat rehunhankinnalle omat vaatimuksensa.58 Mainittujen alueiden hankkimiseen ei tar-
vinnut ostaa metsämaata, mutta usein myyjä oli valmis myymään koko tilan. HARVEN
mukaan mainituista syistä siirtyi huomattavia maa-alueita yhtiöiden omistukseen.59

Maakauppojen yleisyyteen vaikutti luonnollisesti omistajien myyntihalukkuus.
KAJANDERIN mukaan talonpoikain syyt maanmyyntiin olivat seuraavat:60 1) liian laa-
jat metsät ja yksityisten rajaton omistusoikeus niihin, 2) maatalouden huonot edellytykset
eräissä osissa maatamme, halu päästä ”helpommille päiville”, 3) pyrkimys vapautua
veloista, 4) alhainen sivistys ja taitamattomuus omassa ammatissa, niin metsien hoidossa
ja arvioinnissa kuin maanviljelyksessäkin.

KAJANDERIN kuvaus puutavarayhtiöiden maanhankinnasta on värikäs, eikä sitä voi
missään tapauksessa pitää tieteellisenä julkaisuna. Kirjoitus henkii oman aikakautensa käsi-
tyksiä maakaupoista ja rikkaamman ja vahvemman oikeudesta huonommassa asemassa ole-
via kohtaan. Epätieteellisestä esittämistavasta huolimatta KAJANDERIN näkemyksissä on
huomion arvoisia seikkoja. HARVEN mukaan KAJANDERIN huomiot ja johtopäätökset
ovat yllättävän oikeita.61 Tosin niissä painottuu Itä- ja Etelä-Suomessa vallinneet olot.

Ne talolliset, joilla oli metsää yli oman tarpeen, saattoivat helposti luopua siitä aikana,
jolloin metsien arvo ei ollut vielä noussut. Metsien aliarvostamisen vaara oli olemassa,
mikäli talonpojat eivät ymmärtäneet metsiin kohdistuneen kysynnän kasvun seurauksia.
Yhtiöitten maanoston alkuvaiheessa tilat olivat suuria, koska niiden osittaminen ei ollut
vielä yleistä. Lisäksi isonjaon myöhäisellä toteuttamisella oli oma vaikutuksensa tilojen
pinta-alaan: mitä myöhemmin isojako oli tehty, sitä suurempi oli tilan pinta-ala. Tähän
vaikutti mm. se, että tiloja esim. perinnönjaon takia ei ollut vielä jaettu. KAJANDERIN
näkemystä ”liian suurista pinta-aloista” ei voida yleistää koko Suomeen.

Kaikilla talollisilla ei suinkaan ollut laajoja metsäpinta-aloja; osa tiloista kärsi metsien
puutteesta.62 Jos isojako oli tehty aikana, jolloin metsien arvonnousu ei ollut vielä tapah-

58. Harve 1947, s. 67.
59. Harve 1947, s. 67.
60. Kajander 1901, s. 47–57. Harve 1947, s. 10.
61. Harve 1947, s. 11.
62. Komitealta yksityismetsäin tutkimista varten. Komiteamietintö 4/1900, s. 438–447.
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tunut, ja alueella ei ollut huomattavasti poltettu tervaa, talolliset eivät välttämättä edes
halunneet tilansa yhteyteen paljon metsää. Heille ei ollut muodostunut minkäänlaista
käsitystä metsien taloudellisesta arvosta. Sankkaa metsää tärkeämpi toimeentulon turva
olivat luonnonniityt. Erityisesti Peräpohjolassa, Lapissa ja Koillis-Pohjanmaalla niityt oli-
vat vielä karjatalouden välttämätön edellytys. Jokivarsien niityt olivat haluttuja ja myös
ohjasivat asutusta. Asia on havaittavissa nykyisistä peruskartoista: kantatilojen rajat nou-
dattavat jokivarsiniittyjen rajoja, mutta ylempää rantatörmältä alkaa valtionmetsä. Niitty-
jen merkitystä osoittavat myös selkosessa, asutuksen ulkopuolella, valtion maiden kes-
kellä olevat yksityiset niittypalstat.

Maatalouden edellytykset Pohjois-Suomessa, Oulun läänin eteläisiä rannikkokuntia
lukuun ottamatta, olivat monessa suhteessa heikot. Maantieteellinen sijainti ja ilmasto-
olot eivät luoneet parhaita edellytyksiä. Tilattomien lisäksi usein myös talolliset kamppai-
livat köyhyyttä vastaan. Katovuodet ja pelko viljan riittävyydestä eivät olleet tuntematto-
mia varsinkaan Pohjois-Suomen tilallisille. Talonpojan puheille saapunut metsänostaja
saattoi olla hyvinkin tervetullut vieras: hän lupasi luontaistaloudessa elävälle, rahatalou-
teen tottumattomalle talolliselle huomattavan summan rahaa. Tarjous saattoi tuntua hou-
kuttelevalta, jos kotoa ei tarvinnut lähteä: arentimiehenä saattoi elää, ja maanmyyntitulot
toivat mukanaan turvallisuutta. Muuta mahdollisuutta päästä ”paremmille päiville” ei
ollut. Kauppasumma oli suuri talolliselle, mutta ei välttämättä kauppahuoneelle.

KAJANDERIN mukaan velkaantuminen oli tärkeimpiä syitä maanmyyntiin. Omava-
raistaloudessa elävä tilallinen ei voinut maatalouden tuotolla maksaa suuria velkoja. Jos
tilan ulkopuolelta ei löytynyt ansioita, edessä oli metsän tai tilan myynti. Pohjoissuoma-
laiset talolliset saattoivat velkaantua maakauppiaille ja kainuulaiset erityisesti tervaporva-
reille. Pankkivelkaantuminen oli miltei mahdotonta kehittymättömän pankkiliikkeen
aikana.

KAJANDERIN näkemys talonpoikain alhaisesta sivistystasosta ei ollut liioiteltu.
Lukuisat puumerkit kauppakirjoissa kertovat luku- ja kirjoitustaidottomuudesta. Tiedon
hankinta sanomalehdistä oli aluksi täysin mahdotonta runsaasta metsäaiheita käsittele-
västä kirjoittelusta huolimatta, ja ulkomaailmasta saatava tieto oli kuulopuheiden varassa.
Harvalla maaseudun ihmisellä oli riittävästi tietoa metsien arvosta, niiden teollisesta käy-
töstä ja käyttömahdollisuuksista, puhumattakaan suhdannevaihteluista ja suomalaisen
sahatavaran kysynnän kasvusta ulkomailla. ”Taitamattomuudella omassa ammatissa”
KAJANDER epäilemättä tarkoitti sitä, että maatalouden tarjoamia mahdollisuuksia ei
osattu riittävästi hyödyntää. Maatalouden tarjoamassa tulossa ei ollut juuri ylimääräistä.
Siitä saatiin elanto, mutta suuriin investointeihin ei ollut mahdollisuuksia. Sitä vastoin
metsän- ja maanmyynti tarjosi kokonaan toisenlaisen rahanlähteen.

Talollisten maanmyyntiin liittyi oleellisena osana yhteiskunnassa tapahtunut murros.
Omavaraistaloudesta luopuminen muutti yhteiskuntaa ja arvoja. Rahasta tuli entistä tär-
keämpi väline. Metsien arvonnousu heijastui työpalkkoina ja kantorahoina maaseudulle,
jonka asukkaat saattoivat ostaa aiemmin kaupunkien porvariskodeissa jokapäiväisinä
pidettyjä astioita ja muita esineitä. Ihmisten oli helppo nähdä ympärillään köyhistä erottu-
vat rikkaat, jotka elivät koreillen. Maansa myynyt koki rikastumisen tunteen; suurelta tun-
tuva kauppasumma oli helpompi nähdä rikkautena kuin uinuvat takametsät. Murroskau-
teen liittyy myös Amerikan siirtolaisuus ja muutto maalta kaupunkeihin. Kaupunkiin tai
ulkomaille muuttavan henkilön tarvitseman alkupääoman uutta elämää varten saattoi vai-
vattomimmin hankkia myymällä kotitilan.
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3.3. Kauppahuoneiden ja puutavarayhtiöiden ostamien tilojen määrä, 
pinta-ala ja alueellinen jakaantuminen

3.3.1. Kainuu

3.3.1.1. Tilojen määrä, yhteispinta-ala ja maata hankkineet yhtiöt

”Aina 1880-luvulle asti oli maatilain ja maaomaisuuden pysyttäminen samoissa käsissä
meillä jotenkin yleistä. Talonpoikainen väestö ei mielellään luopunut esi-isiltään peritystä
maastaan. Se oli sille rakas ja kallis. Siihen liittyivät usein vanhat sukumuistot. Tällä kotika-
maralla olivat esi-isät eläneet ja raataneet, huolta ja tuskaa kokeneet sekä ilonsa eläneet.
Yleisenä pyrkimyksenä oli saada ainakin maa suvulle säilytetyksi ja sen vuoksi oltiin taval-
lisesti suuriin uhrauksiin valmiita. Tästä perinnäistavasta johtuikin, että Suomessa maatilain
siirtyminen toisiin käsiin oli vielä muutama vuosikymmen takaperin jotenkin harvinaista.
Näihin tavallaan patriarkaalisiin oloihin on viime vuosikymmeninä varsinkin 1890-luvulta
lähtien vaikuttanut vallankumouksen tavoin ensinnä huima metsäkeinottelu ja aivan viime
vuosina yhä kohoava maakeinottelu. Talonpoikaisen väestömme siveellinen selkäranka ei
ole kyennyt kestämään sitä suurta arvonnousua, mitä varsinkin metsistä on sille avautunut.
Ei vaan tämä selkäranka, varsinkin viime vuosikymmeninä melkein kokonaan murtunut ja
talonpoika on lähtenyt keinottelun tielle. Metsän arvonnousu toi talonpojalle yhtäkkiä satoja
tuhansia. Onko silloin ihme, jos pää meni sekaisin tällaisen luvatun onnen edessä, jos talon-
poika menetti tasapainonsa…63

Sanomalehti Kalevassa ollut paatoksellinen kannanotto sukutilojen siirtymisestä puutava-
rayhtiöille ei ollut liioitteleva muuten kuin tyylillisesti, jos kyseessä oli Kainuu. Pohjois-
Suomen alueista Kainuussa puutavarayhtiöiden maanhankinta oli kaikkein tehokkainta ja
laajinta. Seuraavassa taulukossa on esitetty puutavarayhtiöiden omistamien tilojen määrä
Kainuussa vapaan maanosto-oikeuden vuosina 1885–1915.

Taulukko 7. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Kainuussa vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

63. ”Maatilain siirtyminen. Maa- ja metsäkeinottelun tuloksia”. Kaleva 5.2.1915.

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Hyrynsalmi - - - 1/ 336,3 22/ 12 068,2 52/24 081,6 64/28 028,9
Ristijärvi - - - - 5/4 406,7 35/18 434,6 48/20 665,0
Kuhmoniemi 2/762,1 2/ 762,1 2/762,1 7/2 956,7 23/ 15 648,8 73/37 452,8 103/46 931,7
Paltamo 1/ 500,2 1/500,2 1/500,2 1/500,2 13/6 627,3 75/24 967,2 107/30 780,4
Kajaanin mlk 2/2 823,3 3/3 234,0 3/3 234,0 11/ 9 599,8 19/ 13 531,1 64/32 829,4 74/35 094,8
Puolanka - 1/737,6 2/1 823,0 - - 30/11 132,8 41/19 423,5
Sotkamo 5/ 3 727,0 4/3 331,9 4/3 331,9 7/ 4 959,2 40/18 480,3 113/36 218,9 168/54 361,8
Suomussalmi - - - - 7/2 914,1 30/10 214,2 51/18 694,8
Säräisniemi - - - - 2/994,6 8/5 611,1 11/ 7 204,7
yht. 10/7 812,6 11/8 565,8 12/9 651,2 27/18 352,2 131/ 74 671,1 480/200 942,6 665/260 721,6
Lähde: Kajaanin kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885,1890,1895,1900,1905,1910,1915. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Bb 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66. OMA. Hyrynsalmen, Ristijärven, Kuhmoniemen, Paltamon, Kajaanin mlk:n Puolangan,
Sotkamon, Suomussalmen, Säräisniemen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tilarekisteri v. 1897–
1924. Enso–Gutzeit Oy. B 6.1.:1–3. ELKA
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Ennen vuosisadan vaihdetta yhtiöiden omistuksessa olleet tilat olivat muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta entisiä ruukin tiloja. Puutavarayhtiöiden ja kauppahuoneiden
maanhankinta alkoi Kainuussa laajamittaisena 1900-luvun alkuvuosina. Vuosia 1900–
1905 voidaan pitää maanhankinnan taitekohtana, jolloin puutavarayhtiöt ostivat tiloja
huomattavasti aiempaa enemmän. Viiden vuoden aikana niiden omistamien tilojen luku-
määrä kasvoi 104 tilaa, ja pinta-ala laajeni 56 318,9 hehtaaria. Kiivain ostovaihe oli vuo-
sina 1905–1910, jolloin yhtiöiden maaomaisuus kasvoi 126 271,5 hehtaaria. Aktiivisen
maanhankinnan kaudella, vuodesta 1900 vuoteen 1915, yhtiöiden omistamien tilojen
määrä kasvoi 638 tilaa ja pinta-ala 242 369,4 hehtaaria. Puutavarayhtiöiden maaomai-
suus miltei nelintoistakertaistui 15 vuoden aikana: vuonna 1915 se oli jo 260 721,6 heh-
taaria. On selvää, että näin raju kasvu saattoi olla seurausta vain suunnitelmallisesta toi-
minnasta.

Vuoteen 1915 mennessä eniten maata puutavarayhtiöt olivat ostaneet Sotkamosta
(54 361,8 ha), Kuhmoniemeltä (46 931,7 ha) ja Kajaanin pitäjästä (35 094,8 ha). Palta-
mossa ja Hyrynsalmella yhtiöiden hallussa oli molemmissa pitäjissä noin 30 000 hehtaa-
ria maata, Suomussalmella sekä Ristijärvellä kaupat oli tehty noin 20 000 hehtaarista.
Säräisniemeltä yhtiöt olivat ostaneet vain 11 tilaa, joiden kokonaispinta-ala oli reilut
7 000 hehtaaria.

Kainuun pitäjät olivat pinta-alaltaan ja tilaluvuiltaan erikokoisia. Suhteellisesti puuta-
varayhtiöt olivat hankkineet tiloja Kainuusta seuraavasti:

Kuten asetelmasta ilmenee, suhteellisesti eniten tiloja joutui puutavarayhtiöiden omis-
tukseen Hyrynsalmella: miltei puolet tiloista päätyi puutavarayhtiöille. Esimerkiksi Tapa-
nivaaralla kaikki kylän 7 taloa kuuluivat vuonna 1915 Ab Uleå Oy:lle.64 Säräisniemeä
lukuun ottamatta yhtiöiden osuus kihlakunnan tilojen kokonaismäärästä oli huomattava.
Kaikista Kajaanin kihlakunnan tiloista oli vuonna 1915 yli viidennes puutavarayhtiöiden
omaisuutena. Vastaava luku oli vuonna 1907 ollut 17 %.65

Puutavarayhtiöiden maaomaisuutta voidaan verrata suhteellisesti myös pitäjien koko-
naispinta-alaan ja yksityisomistuksessa olleeseen maa-alaan. Yhtiöiden maanosto kohdis-
tui pelkästään yksityisomistuksessa olevaan maahan, koska metsähallitus ei tiettävästi
lohkonut alueistaan puutavarayhtiöille tiloja. Seuraavassa asetelmassa on laskettu puuta-

pitäjä tilojen lukumäärä puutavarayhtiöiden tila %
Hyrynsalmi 142 64 45,1
Ristijärvi 196 48 24,5
Kuhmoniemi 380 103 27,1
Paltamo 447 107 23,9
Kajaanin mlk 292 74 25,3
Puolanka 254 41 16,1
Sotkamo 822 168 20,4
Suomussalmi 342 51 14,9
Säräisniemi 197 11 5,6
yht. 3070 665 21,7

64. Hyrynsalmen henkikirjat v. 1915. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat v. 1915. Bb:
66. OMA.

65. Virtanen 1982, s. 14.
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varayhtiöiden omistaman maan osuus kunnan kokonaispinta-alasta ja yksityisestä maasta
vuonna 1915:

Asetelmassa olevat tiedot yksityismaasta perustuvat vuoden 1916 tietoihin.66 Yksityis-
maiden pinta-alat on laskettu vähentämällä kokonaispinta-alasta valtion maan osuus. Tar-
kempia tietoja ei ole ollut käytössä, koska metsähallituksen esittämät pinta-alatiedot ovat
piirikunnittain ja hoitoalueittain, jotka eivät noudata pitäjien rajoja.

Luvut osoittavat, että yhtiöt olivat Kainuussa suurmaanomistaja sekä kokonaispinta-
alaan että erityisesti yksityiseen pinta-alaan suhteutettuna. Yhtiöiden hallitseva asema
korostui Hyrynsalmella, missä ne omistivat miltei puolet yksityisestä maasta. Suomus-
salmi ja Säräisniemi poikkesivat muusta osasta Kainuuta. Suomussalmi oli pinta-alaltaan
laaja ja harvaan asuttu pitäjä sekä uiton kannalta etäinen kolkka.67 Sitä vastoin Säräisnie-
mellä puutavarayhtiöiden maanomistus oli suhteellisen vähäistä sen keskeisestä sijain-
nista huolimatta. Huonoilla kaukokuljetusmahdollisuuksilla puutavarayhtiöiden laimeaa
mielenkiintoa Säräisniemeä kohtaan ei voida selittää. Muusta osasta Kainuuta Säräis-
niemi poikkesi kahdella tavalla: tervatalous oli ollut siellä vähäisempää68, eikä se ollut
Kainuun metsäisimpiä alueita.69 Lisäksi valtavat suoalueet, esimerkiksi Pelso, olivat val-
litsevia piirteitä Säräisniemen luonnossa.70 Metsäteollisuuden huomio kiinnittyi ensisijai-
sesti Kainuun parhaimpiin alueisiin.

VIRTASEN mukaan isossajaossa talollisille jaetusta maasta vuonna 1907 oli päätynyt
puutavarayhtiöille seuraavasti71:

Hyrynsalmi 38,3 %
Kajaanin mlk 34,1 %
Kuhmo 28,8 %
Paltamo 31,0 %
Puolanka 14,0 %
Ristijärvi 32,8 %
Sotkamo 24,1 %
Suomussalmi 8,7 %
Säräisniemi 7,5 %

pitäjä kokonaispinta-ala, ha % yksityinen maa-ala, ha %
Hyrynsalmi 144 100 19,5  57 640 48,6 
Ristijärvi 85 442 24,2  59 809 34,6
Kuhmoniemi 473 920 10,0 175 350 26,7
Paltamo 104 193 29,5 96 899 31,8
Kajaanin mlk 119 110 29,5 86 950 36,2
Puolanka 246 247 7,9 105 899 18,3
Sotkamo 262 805 20,6 176 080 30,8
Suomussalmi 542 457 3,4 130 190 14,4
Säräisniemi 162 623 4,4 76 433 9,4
yht. 2 140 897 12,2  965 250 27,0

66. Turpeinen 1985, s. 266.
67. Puukila 1976, s. 58.
68. Ahvenainen 1985, s. 296–297.
69. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 37. Komitealta yksityismetsien tutkimista varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 444.
70. Suomenmaa. IX.1. 1929, s. 189.
71. Virtanen 1982, s. 14.
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Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut vaikuttavat VIRTASEN tutkimukseen verrattuna liian
pieniltä, kun otetaan huomioon puutavarayhtiöitten omistaman maa-alan huomattavan
suuri kasvu vuoden 1907 jälkeen. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan ole keskenään risti-
riitaisia, koska valtion omistama maa-ala väheni Oulujärven tarkastuspiirin alueella vuo-
sina 1907–1916. Vuonna 1907 valtio omisti maata vesialueineen 1 448 134 hehtaaria,
mutta vuonna 1916 enää 1 175 647 hehtaaria.72 Pinta-ala oli pienentynyt noin 272 500
hehtaaria. Näin ollen yksityisen maan suhteellinen osuus oli kasvanut, ja puutavarayhtiöi-
den omistamaa maapinta-alaa verrataan nyt aiempaa laajempaan alueeseen.

Puutavarayhtiöt omistivat vuonna 1915 noin 22 % kaikista tiloista, mutta yksityisestä
maasta 27 %. Vuonna 1907 vastaavat luvut olivat olleet 17 % ja 23 %. Lohkotilakau-
poissa usein myytiin tilan varsinainen metsämaa yhtiölle ja kantatilalle jäivät viljelykset,
niityt ja kotitarvemetsä. Lohkokauppojen myötä puutavarayhtiöille siirtyi enemmän
maata, kuin kantatilalle jäi.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 8) on esitetty Kainuusta maata ostaneet yhtiöt, nii-
den omistamien tilojen määrä ja tilojen yhteen lasketut pinta-alat.

Ensimmäiset puutavarayhtiöiden omistamat tilat olivat entisten ruukkien maita. Saari-
kosken ruukin tilat kuuluivat Saarikosken sahayhtiölle, ja Sotkamon Petäjäkosken ruukin
maat oli ostanut Paul Wahl. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ensimmäinen tila oli
Paltamon Kiehimänsuussa sijainnut Joenniemi, josta johdettiin yhtiön tervakauppaa.73

Viipurilainen kauppahuone Rosenius & Seseman oli ostanut vuoteen 1885 mennessä
kaksi tilaa: Kajaanin pitäjän Murtomäeltä Hautalan ja Sotkamon Laakakylästä Poiko-
lan.74 Kauppahuone harjoitti sahausta Leppävirralla ja Karttulassa.75 Järvi-Suomen
aluetta päähankinta-alueena pitäneet sahayhtiöt olivat ensimmäisinä puutavarayhtiöistä,
jotka tekivät maakauppoja Kainuussa. Vuosisadan vaihteessa niiden asema vahvistui:
uusina yhtiöinä tilakaupoissa esiintyivät J. E. Salvesen, W. Gutzeit & Co ja kuopiolainen
Gustaf Ranin. Samaan aikaan G. & C. Bergbom ja Oulujoen Tukinhakkaus- ja lauttausyh-
tiö tekivät ensimmäiset tilakaupat.

Oululaiset sahayhtiöt aloittivat laajamittaisen maanhankinnan 1900-luvun alussa. Eni-
ten maata osti kauppahuone J. W. Snellman G:son, joka omisti vuonna 1910 yhteensä 179
tilaa. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 63 394,6 hehtaaria. J. W. Snellman G:sonin
maanhankinta keskittyi Hyrynsalmelle, Ristijärvelle ja Paltamoon. 87 % yhtiön Kai-
nuussa olevasta maaomaisuudesta sijaitsi edellä mainituissa pitäjissä. Puolangalla kaup-
pahuone omisti 24 tilaa, mutta niiden kokonaispinta-ala oli vain 5 738,8 hehtaaria. Kuh-
moniemeltä, Suomussalmelta ja Säräisniemeltä J. W. Snellman G:son ei hankkinut maata
lainkaan.

72. Suomen tilastollinen vuosikirja v. 1909, s. 118. Suomen tilastollinen vuosikirja v. 1917, s. 163.
73. Paltamon henkikirjat v. 1885. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat v. 1885. Bb: 36.

Moilanen 1988, s. 49.
74. Sotkamon ja Kajaanin pitäjän henkikirjat v. 1885. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikir-

jat v. 1885. Bb: 36. OMA.
75. Ahvenainen 1984, s. 186–187, 217.
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Taulukko 8. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Kainuussa vuosina 1885–1915
tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Uleåborgs Sågverk Ab:llä oli vuonna1910 yhteensä 132 tilaa, joiden yhteen laskettu
pinta-ala oli 41 733,5 hehtaaria. Tärkeimpiä maanhankinta-alueita olivat Kuhmoniemi,
Sotkamo ja Kajaanin pitäjä: 93 % yhtiön maaomaisuudesta sijaitsi edellä mainituissa kun-
nissa.

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Saarikosken Sahayhtiö 2/762,1 2/762,1 2/762,1 2/762,1 2/762,1 2/762,1 2/762,1
Kajaanin Puutavara Osake-
yhtiö - - - - - 26/14 790,9 55/21 247,6

Kajaanin Koski- ja Teolli-
suus Osakeyhtiö - - - - - 12/6 187,6 19/9 189,8

Nieminen & Kärnä - - - - - - 1/255.6
G. Cederberg & Co - - - - - 2/777,9 3/1 600,0
J. W. Snellman G:son 1/500,2 1/500,2 2/1 585,6 2/837,6 34/18 331,7 179/63 394,6 3/706,0
Uleåborgs Sågverk Ab - - - 1/410,7 36/13 345,8 132/41 733,5 3/664,9
G. & C. Bergbom - 1/737,6 1/737,6 - 2/388,3 6/3 745,9 -
Varjakka Trävaru Ab, G. & 
C. Bergbom, J. W. Snellman 
G:son

- - - - - 1/526,0 -

J. W. Snellman G:son, Uleå-
borgs Sågverk Ab - - - - 2/1 068,1 - -

Oulujoen tukinhakkaus ja –
lauttaus yhtiö - - - 6/2 530,9 - - -

Ab Uleå Oy - - - - - - 461/156 865,0
 A. Santaholma Oy - - - - - 4/3 173,5 11/7 472,8
Isak Ravander - - - 1/ 600,2 11/6 970,2 21/10 518,7 2/668,9
Otto Ravander - - - - 9/3 982,3 18/5 882,9 18/5 882,9
Raahen Puutavara Osakeyh-
tiö - - - - - 3/1 195,0 8/4 406,7

Rosenius & Seseman 2/985,4 1/590,3 1/590,3 - - - -
Paul Wahl & Co 5/5 564,9 5/5 564,9 5/5564,9 7/6 854,7 12/10 877,9 14/10 772,9 -
A. Ahlström Oy - - - - - - 16/12 585,9
W.Gutzeit & Co - - - 5/3 881,3 7/4 795,6 14/13 085,8 16/13 903,9
EgertonHubbart & Co
Utra Wood Company - - - - 7/8 290,3 - -

Gustaf Ranin Ab - - - 1/590,3 5/3 429,1 - -
Finska Tjälstens - - - - 2/545,1 - -
J. E . Salvesen - - - 2/1 884,6 2/1 884,6 4/3 203,7 4/3 203,7
Halla Ab - - - - - 7/4 661,4 7/4 659,7
Kymmene Ab - - - - - 30/ 15 023,8 34/15 563,9
puutavarayhtiön omistaja - 1/410,7 1/410,7 - - 5/1 506,4 2/1 082,2
yht: 10/7  812,6 11/8 565,8 12/9 651,2 27/18 352,2 131/74 671,1 480/200 942,6 665/260 721,6
Lähde: Kajaanin kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoit-
tajan arkisto. Bb 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66. OMA. Hyrynsalmen, Ristijärven, Kuhmoniemen, Paltamon, Kajaanin mlk:n, Puolan-
gan, Sotkamon, Suomussalmen, Säräisniemen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tilarekisteri v. 
1897–1924. Enso–Gutzeit Oy. B6.1.:1–3. ELKA.
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Seuraavassa asetelmassa on esitetty yksityiskohtaisemmin Uleåborgs Sågverk Ab:n ja
kauppahuone Snellman G:sonin maaomaisuus Kainuun pitäjissä vuonna 1910.

Huomion arvoista on yhtiöiden maanhankinnan keskittyminen eri pitäjiin. Siellä, missä
Uleåborgs Sågverk omisti runsaasti maata, vastaavasti J. W. Snellman G:sonin maaomai-
suus jäi vähäiseksi. Asetelmassa olevien tietojen perusteella voidaan epäillä hankinta-alu-
eitten jakoa kahden sahayhtiön kesken. Molemmat yhtiöt kuuluivat vuonna 1881 perus-
tettuun Oulujoen Tukinhakkaus- ja lauttausyhtiöön, joka saattoi sopia hankinta-alueista
osakkaiden kesken. Minkäänlaista sopimusasiakirjaa asiasta ei kuitenkaan arkistoista löy-
dy. MOILASEN mukaan sahayhtiöt olivat sopineet omista hankinta-alueista. Näkemys
perustuu J. W. Snellman G:sonin kirjeenvaihtoon, jossa Kainuun hankintamies G. A.
Snellman pyysi kauppahuoneelta lupaa hankinta-alueen laajentamiseen Kuhmoniemelle
ja Sotkamoon. Kauppahuone vastasi alueen kuuluvan Uleåborgs Sågverk Ab:lle.76

J. W. Snellman G:sonin, G. & C. Bergbomin, Uleåborgs Sågverk Ab:n ja Varjakka Trä-
varu Ab:n maaomaisuus siirtyi vuonna 1912 Ab Uleå Oy:lle. Vuonna 1915 Kainuussa
yhtiön omistuksessa oli 461 tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 156 865,0 hehtaaria.
Kainuussa toimivista puutavarayhtiöistä omisti eniten maata Ab Uleå Oy. Sille kuului
noin 60 % puutavarayhtiöiden omistamasta maasta.

Muiden Pohjanlahden rannikolla toimivien puutavarayhtiöiden maaomaisuus jäi vähäi-
seksi. Raahen Puutavara Osakeyhtiö omisti vuonna 1915 kahdeksan tilaa, joiden pinta-ala
oli 4 406,7 hehtaaria, ja A. Santaholma Osakeyhtiön maaomaisuus koostui 11 tilasta ja
7 472,8 hehtaarista. Tervakauppaa ja puutavaran välitystä harjoittaneet Isak ja Otto
Ravander77ostivat myös metsiä pohjineen. Isak Ravanderin omaisuus oli suurimmillaan
vuonna 1910, jolloin hän omisti 21 tilaa ja 10 518,7 hehtaaria maata. Vuonna 1912 maa-
omaisuus myytiin Ab Uleå Oy:lle. Otto Ravanderin maaomaisuus koostui vuonna 1915
18 tilasta, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 5 882,9 hehtaaria. Niistä 14 ja 3 986,9 heh-
taaria sijaitsi Suomussalmella.

Kainuulaisista yhtiöistä Kajaanin Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö sekä Kajaanin Puu-
tavara Osakeyhtiö aloittivat maanhankinnan oululaisia yhtiöitä myöhemmin. Molemmat
yhtiöt perustettiin vasta siinä vaiheessa, kun oululaiset yhtiöt olivat jo hankkineet huo-
mattavan maaomaisuuden. Vuonna 1907 perustettu Kajaani-yhtiö omisti vuonna 1915

Uleåborgs Sågverk Ab tilojen
lkm/pinta-ala

pitäjä J.W. Snellman G:son tilojen
lkm/pinta-ala

2/1 142,0 Hyrynsalmi 40/15 886,0
-/- Ristijärvi 31/17 221,3
37/15 616,6 Kuhmoniemi -/-
-/- Paltamo 66/21 884,0
19/5 720,6 Kajaanin mlk  6/938,1
-/- Puolanka 24/5 738,8
71/17 578,1 Sotkamo 12/1 746,4
3/1 676,2 Suomussalmi -/-
-/- Säräisniemi -/-
132/41 733,5 yht. 179/63 394,6

76. Moilanen 1988, s. 78.
77. Oulujoen vesistön uittoyhdistys v. 1910–1935. 1937, s. 30. Kirjastomakasiinin kokoelma. OMA.
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55 tilaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 21 247,6 hehtaaria. Eniten maata Kajaani-yhtiö oli
hankkinut Sotkamosta, Kuhmoniemeltä, Paltamosta ja Kajaanin maalaiskunnasta. Seuraa-
vassa asetelmassa on yhtiön maaomaisuuden jakaantuminen vuonna 1915 esitetty yksi-
tyiskohtaisesti:

Kajaanin Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1904. Yhtiön pääosakkai-
na olivat Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön tuleva omistaja Kalle Välimaa sekä Albert
Snellman ja Gösta Serlachius. Yrityksen toimialaan kuului mm. vesivoiman hankkimi-
nen ja myyminen, mutta myös maatilojen ja metsien osto. Vuonna 1913 Kajaanin Koski-
ja Teollisuus Osakeyhtiön omistussuhteet muuttuivat, kun sen osakekannan osti A. Ahl-
ström Oy. Kauppa liittyi A. Ahlström Oy:n Varkauden tehtaiden toimintaedellytysten
kohentamiseen.78 Yhtiö oli hankkinut vuoteen 1915 mennessä 19 tilaa, joiden pinta-ala
oli 9 189,8 hehtaaria. Suurin maaomaisuus sijaitsi Sotkamossa, missä oli tehty kaupat 10
tilasta ja 4 147,8 hehtaarista. Kajaanin pitäjässä yhtiöllä oli 3 tilaa käsittäen 1 894,6 ha
maata. Muut yhtiön hallussa olleet kiinteistöt olivat Paltamossa, Kuhmoniemellä ja
Säräisniemellä.

Vuodesta 1905 lähtien Järvi-Suomea päähankinta-alueena pitäneet metsäyhtiöt ostivat
maata Kainuusta entistä enemmän. Veden virtaussuunta ja uittomahdollisuudet olivat
olleet maanhankinnan kannalta ratkaisevia tekijöitä aina vuoteen 1904 saakka, jolloin rau-
tatieyhteys saavutti Kainuun. A. Ahlström Oy, W. Gutzeit & Co, Halla Ab ja Kymmene
Ab olivat metsäteollisuuden suuryhtiöitä, joiden pohjoisimmat hankintapiirit sivusivat
Kainuun eteläosaa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty oululaisten sahayhtiöitten kilpailijoiden maaomai-
suus Kainuussa vuonna 1915.

pitäjä tilojen lkm/pinta-ala, ha
Hyrynsalmi 1/1 436,1 ha
Ristijärvi 2/200,6 ha
Paltamo 9/2 407,3 ha
Sotkamo 16/5 349,2 ha
Kuhmoniemi 19/8 889,2 ha
Kajaanin mlk 4/2 090,6 ha
Puolanka 2/406,3 ha
Säräisniemi 2/468,3 ha
Suomussalmi -/-
yht. 55/21 247,6 ha

78. Virtanen 1982, s. 24. Norrmen 1927, s. 137.
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Taulukko 9. A. Ahlström Oy:n, W. Gutzeit & Co:n, J. E. Salvesenin, Halla Ab:n ja Kym-
mene Ab:n maaomaisuus Kainuussa vuonna 1915 tilojen lukumäärän ja niiden yhteis-
pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Paul Wahl & Co:n maaomaisuuden osti vuonna 1909 A. Ahlström Oy.79 Yhtiön Kainuun
metsät olivat vain 6,6 % sen 200 000 hehtaarin maaomaisuudesta.80 W. Gutzeit & Co,
joka omisti eniten maata Suomen puutavarayhtiöistä, hallitsi Kainuussa ainoastaan 3 %:a
yhtiön 459 640 hehtaarin81 maaomaisuudesta. Yhtiö teki huomattavan maakaupan vuon-
na 1902, jolloin se osti Egerton Hubbart & Co:n, myöhemmän Utra Wood Co:n, maa-
omaisuuden Kuhmoniemeltä. Kaupan myötä W. Gutzeit & Co:lle siirtyi 8 290,3 hehtaa-
ria maata.82 Oululaisten sahayhtiöiden kilpailijoista Kymmene Ab oli ostanut vuoteen
1915 mennessä 15 563,9 hehtaaria metsiä. Yhtiöllä oli maata kaikissa muissa Kainuun
pitäjissä lukuun ottamatta Suomussalmea, Puolankaa ja Kuhmoniemeä. Kajaanin pitäjäs-
sä Kymmene Ab:n omaisuus oli huomattavan suuri: 10 790,8 hehtaaria. Kymmene Ab
koko maaomaisuudesta,105 000 hehtaarista83, oli Kainuussa 14,8 %. Halla Ab ja Salve-
sen olivat valtakunnallisesti huomattavia maanomistajia. Vuonna 1915 Halla Ab:n maa-
omaisuus oli 120 000 ja Salvesenin 80 000 hehtaaria.84 Kainuussa molempien yhtiöiden
maaomaisuus jäi varsin pieneksi. Halla Ab:n maaomaisuudesta sijaitsi Kainuussa 3,9 %
ja Salvesenin 4,0 %. Huomion arvoista oli eteläisten yhtiöiden maaomaisuuden keskitty-
minen Kajaanin pitäjään: 48,0 % yhtiöiden omaisuudesta oli Savon radan päätepisteessä.

Saimaan ja Kymijoen vesistöaluetta päähankinta-alueena pitäneet puutavarayhtiöt oli-
vat vuoteen 1915 mennessä hankkineet olosuhteisiin nähden yllättävän paljon maata. Uit-
toetäisyys Etelä-Kainuusta yhtiöitten sahoille oli pitkä. Vuonna 1915 ”eteläiset yhtiöt”

pitäjä A. Ahlström 
Oy

W. Gutzeit & 
Co

J.E. Salvesen Halla Ab Kymmene Ab yht

Hyrynsalmi - - - - 2/878,9 2/878,9 
Ristijärvi - - - - 5/1 389,7 5/1 389,7
Kuhmoniemi - 7/8 290,2 - - - 7/8290,2
Paltamo - - - - 5/1 035,8 5/1 035,8
Kajaanin mlk 6/4 8 99,4 3/3 119,0 4/3 203,7 3/1 853,1 20/10 790,8 36/23 866,0
Puolanka -  - - - - -
Sotkamo 10/7 686,5 6/2 494,7 - 4/2 806,6 1/148,5 21/13 136,3
Suomussalmi  -  - - - - -
Säräisniemi  -  - - - 1/1 320,2 1/1 320,2
yht. 16/12 585,9 16/13 903,9 4/3 203,7 7/4 659,7 34/15 563,9 77/49 917,1
Lähde: Kajaanin kihlakunnan henkikirjat vuodelta 1915. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henki-
kirjat. Bb: 66. OMA. Hyrynsalmen, Ristijärven, Kuhmoniemen, Paltamon, Kajaanin mlk:n, Puolangan, Sotka-
mon, Suomussalmen ja Säräisniemen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

79. Ahvenainen 1992a, s. 163, Schhybergson 1992, s. 103.
80. Ahvenainen 1992a, s. 168.
81. Lummelahti 1992, s. 29.
82. Tilarekisteri v. 1897–1924 Metsäosaston keskuskonttori. Enso-Gutzeit Oy. B6.1: 1-3. ELKA. Ahvenainen

1992a, s. 148, 152–153.
83. Ahvenainen 1992a, s. 168.
84. Ahvenainen 1992a, s. 168.



108
omistivat Kainuussa 77 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli 49 917,1 hehtaaria, eli 19,5 %
puutavarayhtiöiden omistaman maan kokonaismäärästä Kainuussa vuonna 1915.

Sahayhtiöiden omistajat ostivat omiin nimiin varsin vähän maata Kainuussa. Uleå-
borgs Sågverk Ab:n palveluksessa ollut John Norblad omisti vuoteen 1895 saakka Karoli-
neburgin tilan Kajaanin pitäjästä. Laajuudeltaan 410,7 hehtaarin tilan Norblad myi J. W.
Snellman G:sonille ja Uleåborgs Sågverkille. Vuonna 1910 sahayhtiön omistajilla oli hal-
lussaan 5 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 1 506,4 hehtaaria. Tilat kuuluivat K.
Th. Sohlbergille, A. Wichmanille, R. Weckmanille, Edw. L. Sandmanille ja A. Ostma-
nille. Jokainen heistä omisti joko Uleåborgs Sågverk Ab:n tai Varjakka Trävaru Ab:n
osakkeita. Vuonna 1912 heidän maaomaisuutensa siirtyi Ab Uleå Oy:lle. Vuonna 1915
sahayhtiöiden omistajilla oli hallussaan enää kaksi tilaa, joiden yhteispinta-ala oli 1 082,2
ha. K. Th. Sohlberg omisti 248,2 ha ja Karl Pentzin 834,0 ha.85

Puutavarayhtiöiden maanhankinta oli alkanut Kainuussa eteläsuomalaisten yhtiöiden
maakaupoilla. Vuosisadan vaihteen jälkeen oululaiset kauppahuoneet ja sahayhtiöt aloitti-
vat määrätietoisen maanhankinnan. Vuosina 1905–1910 oli kiivain ostovaihe, jonka päät-
tyessä yhtiöiden omistuksessa oli jo reilut 200 000 hehtaaria maata. Vuonna 1915 yhtiöt
omistivat Kainuussa 665 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli noin 261 000 hehtaa-
ria. Kaikista Kainuun tiloista vuoteen 1915 mennessä yhtiöiden omistukseen oli siirtynyt
22 % ja yksityisestä maasta 27 %. Eniten yhtiöillä oli maata Sotkamossa, Kuhmonie-
mellä ja Kajaanin pitäjässä. Suurin maanomistaja oli Ab Uleå Oy 156 865 hehtaarin maa-
omaisuudellaan.

3.3.1.2. Maakauppoihin vaikuttaneet tekijät

Kainuun metsien käyttösuunnitelmat ja kilpailu metsävaroista

Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Oulussa sahateollisuuden parissa työskennellyt John Nor-
blad muutti vuonna 1886 Kajaaniin omistamalleen Karolineburgin tilalle. Toimiessaan
tukinhankkijana hän perehtyi alueen metsävaroihin, kuljetusmahdollisuuksiin ja saatavis-
sa olevaan vesivoimaan. 1890-luvun alussa virinneet suunnitelmat rautatien rakentami-
sesta Kainuuseen innostivat John Norbladia laajoihin tehdashankkeisiin.86 Hän anoi
vuonna 1895 Oulun lääninhallitukselta lupaa kahdelle tehdaslaitokselle, jotka tultaisiin
rakentamaan Karolineburgin tilalle, Kajaaninjoen pohjoispuolelle. Ämmänkosken par-
taalle Norblad suunnitteli paperitehdasta, ja Kyynäspäänniemi, Koivukosken ranta, oli
oivallinen paikka hiomolle. Raaka-aineen turvaamiseksi senaatti myönsi Norbladille
luvan hakata 6 000 kuutiometriä paperipuuta Oulujärven ympäristöstä puuhiomon tarpei-
siin. Hyvin alkanut hanke kuitenkin keskeytyi. Norblad myi Karolineburgin tilan J. W.
Snellman G:sonille ja Uleåborgs Sågverkille. Uudet omistajat suhtautuivat myönteisesti

85. Hyrynsalmen, Ristijärven, Kuhmoniemen, Paltamon, Kajaanin mlk:n, Puolangan, Sotkamon, Suomussal-
men, Säräisniemen henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Kajaanin kihlakunnan
henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:36, 41, 46, 51, 56, 61, 66. OMA. Hyrynsalmen, Ristijärven, Kuh-
moniemen, Paltamon, Kajaanin mlk:n, Puolangan, Sotkamon, Suomussalmen, Säräisniemen maarekisteri-
kirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

86. Virtanen 1982, s. 18.
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tehdassuunnitelmiin, ja vuonna 1900 Oulun lääninhallitus myönsi heille Norbladin suun-
nitelman mukaisen rakennusluvan.87

Kuva 22. Karolineburgin päärakennus Kajaanissa 1900-luvun alussa. Päärakennuksen omisti
1800-luvun lopussa John Norblad. Myöhemmin tilan omistajina olivat J. W. Snellman G:son,
Uleå Ab sekä Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. Kuva: H. Renfors. – Kainuun museo.

J. W. Snellman G:sonin omat puunjalostustehdashankkeet käynnistyivät vuonna 1898,
jolloin valmistui insinööri J. Th. Lindroosin suunnitelma Vaalan Myllyrantaan rakennetta-
vasta paperiteollisuuskeskuksesta. Kolehmaisen lammin itäpäähän, Pienen Kauonsaaren
eteläpuolelle, suunniteltiin voimalaitosta, puuhiomoa ja neljää paperikonetta käyttävää
paperitehdasta. Hankkeen kustannusarvio oli 2,8 miljoonaa markkaa, ja voittoa sen
arvioitiin tuottavan 524 523,36 markkaa vuodessa. Liiketaloudellista optimismia hank-
keesta ei ainakaan puuttunut. Laitoksen vuotuinen tuotanto tuli olemaan 8 500 tonnia
paperia, jonka valmistamiseen tehdas tarvitsi 52 000 kuutiometriä paperipuuta vuo-
dessa.88

Kumpikaan edellä mainituista suunnitelmista ei kuitenkaan toteutunut. Sekä Kajaani että
Myllyranta jäivät vaille puuhiomoa ja paperitehdasta. Paperitehdassuunitelmia laadittaessa
kauppahuone J. W. Snellman G:sonin liiketoimet laajenivat sahateollisuuden alalla. Yritys
oli perustamassa Trävaruaktiebolaget Kemiä, jonka ansiosta perustetun yhtiön omistajien
liiketoimet laajenivat entisestään pohjoisessa Sodankylän ja Kittilän korkeudelle saakka.
Kainuun puunjalostustehtaista luopuminen saattoi olla kustannuskysymys, ja yhtiö keskit-
tyi pelkästään metsän- ja maanhankintaan Kainuussa laajojen tehdasinvestointien sijasta.

87. Kuulutus Norbladin anomuksesta 25.9.1895. Kartat ja piirustukset rakennuspaikasta. Maaherran päätös n:o
1567/26.5.1900. Oulun lääninkanslian arkisto. OMA. Virtanen 1982, s. 18.

88. Vesilaitoskatselmuspöytäkirja 28.11. 1898, Förslag till vattenverksanläggningar vid Myllyranta. Vaalan lai-
tokset ja suunnitelmat v. 1898–1926. Ab Uleå Oy. I F 5. OMA. Förslag till vattenverksanläggningar vid
Myllyranta Uleå elf. Piirustuskokoelma. Vaala. OMA.
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Mahdollista on myös se, että voimassa olevien rakennuslupien ja vireillä olevien suunnitel-
mien turvin haluttiin pelkästään hillitä alueelle tulevia kilpailijoita tai yhtiöt päättivät odot-
taa heille myönteistä rautatiepäätöstä. Oululaisille kauppahuoneille oli luonnollisesti tär-
keää saada ratayhteys Oulusta Kainuuseen, koska silloin koko talousalue kytkettäisiin oulu-
laisten liiketoimiin, niin markkina- kuin raaka-aineen hankinta-alueenakin. Myllyrannan
hiomon ja paperitehtaan kannalta Oulun–Vaalan rautatievaihtoehto oli paras. Selluloosan ja
paperin kuljettaminen Ouluun rautateitse oli edullinen vaihtoehto, eikä rata hyödyttänyt
lainkaan Järvi-Suomea päähankinta-alueena pitäviä puutavarayhtiöitä.

John Norbladin ja J. W. Snellman G:sonin hankkeet raukesivat, mutta uudet suunnitel-
mat Kainuun metsävarojen hyödyntämiseksi laadittiin Tampereella vuosien 1900 ja 1901
vaihteessa. Herrat Kalle Välimaa, Anton Pokki, Jalmari Syrjänen ja John W. Hagan kes-
kustelivat puunjalostusyrityksen perustamisesta, ja neuvottelut johtivat tehdassuunitelman
valmistumiseen.89 Tehtaan rakentamispaikaksi oli kaksi vaihtoehtoa: Kajaani ja Palta-
mon Leppikoski. Molemmissa vaihtoehdoissa oli rakentamatonta koskivoimaa riittävästi,
mutta Kajaanissa puolet koskivoimasta oli varattu John Norbladin alulle panemien teh-
dashankkeiden käyttöön. Loput koskivoimasta kuului Kajaanin kaupungille, joka ei ollut
halukas myymään osuuttaan, vaan pelkästään vuokraamaan sen. Näin ollen Paltamon
Leppikoskesta tuli ainoa mahdollinen tehtaan rakentamispaikka.90

Leppikosken rannalta August Annila osti kaksi tilaa ja huomattavan osan Uuran jako-
kunnan osakkaiden Leppikosken koskiosuuksia. Asia eteni nopeasti, ja loppukesällä 1902
August Annilan nimissä anottiin Oulun läänin kuvernöörin virastolta lupaa puumassa- ja
paperitehtaan käyttämiseen tarvittavalle vesilaitokselle. Tarkoituksena oli rakentaa hiomo
ja paperitehdas, jonka vuosituotanto oli 7 000 tonnia. Perustamispaikalla pidettiin vuonna
1902 lain edellyttämä katselmus, ja hanke sai myönteisen vastaanoton. Ihmisten mieltä
painoi vasta koettu kato, ja tehtaasta odotettiin helpotusta vallinneisiin olosuhteisiin.91

Tehdassuunnitelmat eivät kuitenkaan miellyttäneet kaikkia. Lääninhallitus oli myöntä-
nyt rakennusluvan vuonna 1903, ja välittömästi oululaiset sahayhtiöt valittivat päätök-
sestä senaattiin. G. & C. Bergbom, Ab Uleåborgs Sågverk ja J. W. Snellman G:son olivat
huolissaan heidän omana pitämästään tukkien hankinta-alueesta ja myös paperi- ja hioke-
teollisuussuunnitelmien toteutumisesta. Senaatti hylkäsi oululaisten valituksen loka-
kuussa 1904, jolloin Leppikoski oli rakennettavissa. Hanke kuitenkin näivettyi, Kiehimä-
suunnitelmasta ei tullut mitään. Toiveet kariutuivat rahoitusvaikeuksiin.92

Paperiteollisuussuunnitelmat saivat jatkoa vuonna 1905, jolloin kolme yrittäjää anoi
Kajaanin kaupunginvaltuustolta vuokralle Ämmäkosken vesivoimaa ja maa-alaa tehdas-
rakennuksia varten. Mahdollisina vuokraajina olivat Suomen Puutavara Asioimisto,
kajaanilainen raatimies A. Rimpiläinen sekä Kalle Välimaa pelkästään tehdasaluetta kos-
kevalla anomuksella. Välimaa oli ostanut jo ensimmäisen Kainuun matkansa aikana
vuonna 1904 Paltaniemen–Jormuan jakokunnan osakkailta oikeuksia Kajaaninjoen kos-
kiin.93

89. Virtanen 1982, s. 19.
90. Virtanen 1982, s. 19.
91. Virtanen 1982, s. 19–20.
92. Virtanen 1982, s. 20.
93. Virtanen 1982, s. 22–23.
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Kaupungin ja Suomen Puutavara Asioimiston väliset neuvottelut olivat pitkällä, kun-
nes Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy:tä edeltänyt yritys Kajaanin Koskiyhtiö Teolli-
suutta varten Välimaa & Kumpp. teki vuonna 1905 lääninhallitukseen muistutuksen siitä,
että kaupunki ei omistanutkaan Ämmäkosken vesivoimaa. Muistutuksesta alkoi Kajaanin
koskiriita, joka päättyi vasta vuonna 1911 senaatin päätökseen. Siinä todettiin kaupungin
omistavan puolet Kajaanin koskivoimasta. Riitely vaikutti kielteisesti paperiteollisuus-
suunnitelmien toteutumiseen. Vuonna 1907 norjalaisen insinöörin M. Peterzenin anomus
vesivoiman vuokraamisesta saha- ja paperimassateollisuuden käyttöön kariutui ratkaise-
mattoman omistusoikeuden takia.94

Kalle Välimaan suunnitelmia koskiriita ei kuitenkaan sotkenut. Omistamiensa koski-
osuuksien turvin hän saattoi jatkaa omia tehdashankkeitaan. Koskiriita antoi Välimaalle
lisäaikaa saattaa loppuun omat teollisuussuunnitelmat, jotka huipentuivat Kajaanin Puuta-
vara Osakeyhtiön perustamiseen vuonna 1907.95 Yhtiö rakennutti sahan vuonna 1907,
selluloosatehtaan kolme vuotta myöhemmin sekä hiomon ja paperikoneen vuonna
1919.96 Oulun sahateollisuutta harjoittaneet kauppahuoneet ja sahayhtiöt olivat saaneet
todellisen kilpailijan Kainuun metsävarojen hyödyntämisessä.

1900-luvun alun huomattaviin Kainuun teollistamishankkeisiin vaikutti uusien liiken-
neyhteyksien rakentaminen. Suunnitteluvaiheessa rautatien vaihtoehtoiset rakentamis-
suunnat tulivat Joensuusta, Kuopiosta ja Oulusta.97 Savon tai Karjalan radan jatkaminen
Kajaaniin oli luonnollisesti Järvi-Suomea päähankinta-alueena pitäville puunjalostusyh-
tiöille mieluinen asia. Sitä vastoin Oulun–Vaalan rata olisi palvellut eniten oululaisten lii-
kemiesten etuja. J. W. Snellman G:sonin Myllyrannan tehdassuunnitelma perustui Oulun–
Vaalan radan käyttöön.98 Ratavaihtoehdoilla oli omat vaikutuksensa yhtiöiden maakaup-
poihin. Sanomalehti Kaiku totesi maakaupan vilkastuneen Sotkamossa, oletetun Karjalan
radan rakentamissuunnalla. Yhtiöt halusivat hyötyä rautatien tuomista eduista hyvissä
ajoin. Ostajia oli runsaasti liikkeellä Nurmeksen suunnalla, ja hinnat nousivat rajusti.
Lehtitietojen mukaan tilojen hinnat olivat jopa kymmenkertaistuneet ja 50 000 markan
kauppojakin oli tehty. Tukkipuurungon hinta oli aiemmin vaihdellut 1,50 markasta 2,50–
3,00 markkaan, mutta oletetun radan varren metsistä oli maksettu jopa yli 5 markkaa run-
golta. Lehti varoitti lukijoita tekemästä harkitsemattomia kauppoja uudessa tilanteessa.99

Vuonna 1907 valmistuneella Painuan kanavalla haluttiin lisätä kilpailua Kainuun met-
sävarojen käytöstä. Kanava tarjosi Oulujoen suun eteläpuolella oleville puunjalostusteh-
taille uittoväylän Siikajoen kautta Pohjanlahteen. Raahen Puutavara Osakeyhtiö, Toimi-
nimi F. A. Juselius ja A. Santaholma Osakeyhtiö saattoivat uittaa puuta Raaheen, Kala-
joelle ja Himangalle. Painuan kanava uittoväylänä osoittautui kuitenkin huonoksi, ja sen
merkitys jäi vähäiseksi.100

Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja Uleåborgs Sågverk Ab:n selluloosa- ja pape-
ritehdassuunnitelmat rakentuivat Kainuun metsien käyttöön. Raaka-aineen hankinta oli

94. Virtanen 1982, s. 22, 24–25.
95. Virtanen 1982, s. 26, 29.
96. Virtanen 1982, s. 33, 41, 60–62.
97. Turpeinen 1985, s. 294–295.
98. Förslag till vattenverksanläggningar vid Myllyranta. Vaalan laitokset ja suunnitelmat v. 1898–1926. Ab

Uleå Oy. 1 F 5. OMA.
99. ”Maitten ja metsän hinta nousee”. Kaiku n:o 46. 24.4.1899.
100. Valpasvuo 1954, s. 139–142.
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varmistettava, ja yksi keino oli ostaa metsiä maapohjineen. Suunnitelmien kuihduttua ja
yhtiöiden pysyessä sahaustoiminnassa Pohjanlahden rannikolla huoli raaka-aineen han-
kinnasta säilyi edelleen. Tilanne oli entistä hankalampi eteläsuomalaisten yhtiöiden toi-
mintaedellytysten parannuttua Kajaani–Iisalmi -radan valmistuttua vuonna 1904 ja kai-
nuulaisen puunjalostustehtaan aloitettua toimintansa oululaisten vanhalla hankinta-alu-
eella. Yksi keino vastata kilpailuun oli maaomaisuuden osto. J. W. Snellman totesikin kir-
jeessään asiamiehelleen G. A. Snellmanille: ” Minusta olisi somempi, jos kaikki metsät
saisi kohtuuhinnalla poisostetuksi Oulujärven läheisyydestä ennen kuin sinne ilmestyy
muita ostajia.”101 Seuraavassa taulukossa on eritelty kauppahuone J. W. Snellman
G:sonin vuosina 1900–1910 tekemät tila- ja lohkotilakaupat Kainuussa.

Taulukko 10. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin tila- ja lohkokauppojen lukumäärä
sekä ostetun maan pinta-ala vuosina 1900–1910, lkm/pinta-ala, ha.

Taulukon mukaan kauppahuone J. W. Snellman G:son oli tehnyt vuoteen 1910 mennessä
yhteensä 232 maakauppaa, joilla oli hankittu maata yhteensä noin 76 000 hehtaaria. Vuo-
den 1910 henkikirjoissa kauppahuone oli merkitty vain 179 tilan omistajaksi. Kuitenkin
vuoden 1915 henkikirjain tietojen kanssa taulukon lähteenä ollut J. W. Snellman G:sonin
tilaluettelo on yhtenevä. Tosin kauppahuoneen tilat kuuluivat tuolloin jo Ab Uleå Oy:lle.
Ainoa selitys asialle on se, että henkikirjoihin muuttuneet tiedot kirjattiin viipeellä, toden-
näköisesti vasta omistusoikeuden varmistuttua lainhuudatuksen jälkeen.

Hankinnassa on kaksi huomion arvoista ajankohtaa: vuodet 1902–1903 ja vuodet
1906–1907, jolloin kauppahuone hankki huomattavasti keskimääräistä enemmän maata.
Vuosina 1902–1903 kauppahuone osti 69 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli
26 231,7 hehtaaria. Vuosina 1906–1907 yhtiö teki kaupat 75 tilasta ja 24 313,4 hehtaa-
rista. Vuosi 1907 oli J. W. Snellman G:sonin maanhankinnan määrän osalta merkittävin
vuosi: yhtiö osti lähes 16 000 hehtaaria maata.

Ensimmäiseen ajanjaksoon liittyy Kalle Välimaan Kiehimä-suunnitelman julkistami-
nen, suunnitelmaa vastaan kohdistunut oululaisten sahayhtiöiden valitusprosessi, Mylly-

101. J. W. Snellman G:sonin kirje G. A. Snellmanille 27.3.1902. J. W. Snellman G:son. Kirjekonseptikirjat v.
1902. AII: 79. OMA.

vuosi tilakaupat lkm/pinta-ala lohkokaupat lkm/pinta-ala yht.
1900 8/2 655,9 4/1 265,5 12/3 921,4
1901 2/1 306,5 7/1 880,7 9/3 187,2
1902 10/7 883,0 10/4 640,8 20/12 523,7
1903 5/3 954,4 44/9 753,6 49/13 708,0
1904 2/1 763,6 12/2 784,0 14/4 547,6
1905 4/2 392,6 25/4 556,7 29/6 949,2
1906 9/5 676,7 13/2 809,7 22/8 486,4
1907 28/12 182,2 25/3 644,4 53/15 826,7
1908 2/1 037,2 7/866,2 9/1 903,4
1909 3/2 897,6 5/805,9 8/3 703,5
1910 2/550,0 5/530,5 7/1 080,5
yht. 75/42 299,7 157/33 538,0 232/75 837,7
Lähde: Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin tiloista Oulujärven vesistöalueella vuonna 1911. Ab Uleå
Oy. I F:1. OMA.
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rannan tehdashanke, Leppikosken tehtaan rakennusluvan saanti vuonna 1904 sekä Iisal-
men–Kajaanin radan viimeinen rakennusvaihe. Toisen ajanjakson aikana valmistui Pai-
nuan kanava ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö aloitti puunjalostuksen Kainuussa. Kaikki
edellä mainitut tapahtumat kertoivat siitä, että kilpailu Kainuun metsistä kiihtyi, ja oulu-
laisilla yhtiöillä oli ilman vastatoimia entistä vähemmän sijaa niiden perinteisellä han-
kinta-alueella.

Uleåborgs Sågverk Ab:ltä ei ole ollut käytössä tilaluetteloa, mutta henkikirjojen
mukaan yhtiö hankki vuosina 1903–1910 suurimman osan maaomaisuudestaan (taulukko
8). Todennäköisesti Kainuun muuttuneessa kilpailutilanteessa Uleåborg Sågverk Ab
menetteli samalla tavalla kuin J. W. Snellman G:son.

Kilpailun kiristyminen Kainuun metsävaroista ilmeni Kauppahuone J. W. Snellman
G:sonin ja sen terva-asiamies G. A. Snellmanin välisessä kirjeenvaihdossa Kiehimä-suun-
nitelman paljastuttua ja radan rakennussuunnaksi varmistuttua Iisalmi–Kajaani. G. A.
Snellman kirjoitti 12.8.1901 kauppahuoneelle, että Pokki oli insinööripoikansa ja Annila-
nimisen miehen kanssa käynyt punnitsemassa ja mittailemassa Leppikosken putousta.
Miehet olivat halunneet ostaa kosken rannalta Räsälän talon ja luvannut siitä 25 000
markkaa, mutta isäntä oli vaatinut 35 000 markkaa. G. A. Snellman esittikin kauppahuo-
neelle Räsälän talon ostoa, jotta alueelle ei tulisi kilpailua.102 Kauppahuone J. W. Snell-
man ei kuitenkaan saanut ostaa tilaa, vaan G. A. Snellman ilmoitti esimiehelleen Annilan
ostaneen Räsälän 35 000 markan hinnasta.103

G. A. Snellman seurasi Leppikosken tehdassuunnitelman kehitystä todella huolelli-
sesti ja pyrki estämään kilpailijoita tekemästä metsäkauppoja. G. A. Snellman tiedotti esi-
miehelleen Leppikosken tehdashankeen katselmuksesta eli siitä, miten herra Annila oli
suostutellut ihmisiä tehdashankkeen taakse ja luvannut ostaa metsiä alueelta tehdashank-
keen toteuduttua. Kertoipa G. A. Snellman myös siitä, miten katselmustilaisuudessa Suo-
mussalmen, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Paltamon kunnanvaltuutetut olivat yksimielisesti
Leppikosken tehtaan takana.104

Ratapäätöksen jälkeen Kymmene Ab:n ostoasiamiehiä alkoi liikkua Kainuussa entistä
enemmän. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin metsänarvioija Albin Nieminen totesi
kirjeessään esimiehelleen J. W. Snellmanille Voikkaan paperitehtaan miesten ostavan
metsiä tulevan Iisalmen–Kajaanin radan varrelta paljon korkeammalla hinnalla, kuin poh-
joisessa oli totuttu. Etelä-Suomen sahojen tukkien tarve oli kasvanut merkittävästi. Suo-
men sahojen vuosittain tarvitsemien tukkien määrä oli kasvanut vuodesta 1870 vuoteen
1910 2,6 miljoonasta 34 miljoonaan tukkiin. Yksi keino hankkia raaka-ainetta oli han-
kinta-alueen laajentaminen sinne, missä kilpailu oli vähäistä ja hakkaamattomia metsiä
runsaasti. Tukkien kysynnän kasvun myötä myös hinnat nousivat. HOVINGIN mukaan
Kymmene Ab maksoi metsähehtaarista syrjäisen Pielisen alueella 20–25 markkaa. Oulu-
järven alueella vastaavana aikana metsähehtaarista tarvitsi maksaa vain 15 markkaa.105

Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin metsänarvioijan Albin Niemisen havainto
enteili Kymi-yhtiön tukinostajien ryntäystä Kainuuseen, ja kauppahuone halusi olla sel-

102. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 12.8.1901. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Saapuneet kir-
jeet v. 1901. A I: 187. OMA.

103. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 6.4.1902. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Saapuneet kirjeet
v. 1902. A. I: 190. OMA.

104. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 29.9.1902, 23.10.1902, 19.11.1902. J. W. Snellman
G:sonin arkisto. Saapuneet kirjeet v. 1902. A. I: 190. OMA.
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villä kilpailun vaikutuksesta hintatasoon. Kauppahuone halusi pysyä markkinoilla, mutta
ylihintaa se ei ollut valmis maksamaan.106 Korkeitten hintojen maksamista kannatta-
vampi keino oli torjua ulkopuoliset hankinta-alueelta ostamalla maata jokien varsilta tai
keskittää metsän- ja maanosto alueille, joilla ei ollut vielä kilpailua. Uiton kannalta strate-
gisten kohteiden omistaminen vei kilpailijoilta mahdollisuuden välivarastointiin.107 Oulu-
laiset onnistuivat hankkimaan esimerkiksi nykyisen Vaalan ranta-alueen, joka oli uiton
kannalta ensiarvoisen tärkeä välilanssi. Alue oli hyvä tukkien talvivarastointipaikka,
koska yhden kesän aikana tukkeja ei keritty uittaa Kainuun perukoilta Ouluun.108

Kiristyneen kilpailun vuoksi kauppahuone J. W. Snellman osti enemmän tiloja, kuin
alun perin oli suunniteltu. Vuonna 1907 kauppahuone ilmoitti Kainuuseen asiamiehelleen
G. A. Snellmanille, että metsätiloja oli ostettu yli suunnitelmien ja tilanostoja tuli rajoit-
taa, koska parhaat metsät oli jo ostettu ja hinnat olivat nousussa. Parhaimman viikon
aikana J. W. Snellman oli sijoittanut maahan noin 100 000 markkaa. Kohtuuton kilpailu
kymiläisten ja muiden ostajien kanssa ei ollut kauppahuoneen mielestä järkevää, koska
korottamalla hintoja oululaiset eivät voineet täysin estää kilpailijoita saamasta haltuunsa
metsiä.109

Maanhankinnassa J. W. Snellman onnistui hyvin. G. A. Snellman totesikin yksityi-
seksi metsänostajaksi siirtyneen, yhtiön entisen metsäarvioitsijan Albin Niemisen puhu-
neen ”karkein sanoin” siitä, että ei ollut saanut ostaa haluamiaan metsiä. Leppikosken
osakkaat olivat valittaneet sitä, että suunnitellun tehtaan ympäristön parhaat metsät oli
ehtinyt ostaa J. W. Snellman G:son.110 Annilan ja Välimaan (Kajaanin Puutavara Osake-
yhtiö) mahdollisuudet ostaa metsiä vesistöjen varsilta olivat huonot, koska parhaat alueet
kuuluivat jo J. W. Snellman G:sonille. Vuonna 1907 kauppahuoneen strategia perustui
nopeisiin kauppoihin, jotta talolliset eivät ehtineet päästä selville kymiläisten korkeista
hinnoista, ja ostot oli suunnattava alueelle, jolla kymiläisten vaikutus oli vielä vähäistä.
Siellä yhtiö sai tehdä kauppoja vielä vanhoilla hinnoilla.111

Kirjeenvaihdon perusteella voidaan sanoa, että vuonna 1907 kilpailutilanne oli kuu-
mentunut liikaa ja kauppahuone J. W. Snellman G:son piti pahimpina kilpailijoina kymi-
läisiä, ei vuonna 1907 perustettua Kajaanin Puutavara Osakeyhtiötä. Vuoden 1907 kir-
jeenvaihdossa ei käyty juuri lainkaan keskustelua Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön maan-
hankinnasta, vaan G. A. Snellman totesi Annilan ja Välimaan maanhankintamahdollisuu-
det huonoiksi. Kilpailu kymiläisten kanssa sai epäreiluja piirteitä. Kymi-yhtiö osti
metsänarvioitsija G. A. Pyykkösen paremmilla palkkaeduilla omaksi asiamiehekseen.

105. Albin Niemisen kirje J. W. Snellman G:sonille 31.7.1900, G. E. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille
5.7.1900. J.W. Snellman G:sonin arkisto. Saapuneet kirjeet v. 1900. A I 185. OMA. Ahvenainen 1984, s.
243, 299. Hoving 1947, s. 126.

106. J. W. Snellman G:sonin kirje G. A. Snellmanille 3.9.1907. J. W. Snellman G:son. Kirjekonseptikirja v. 1907.
A II: 84. OMA.

107. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 3.6. ja 26.6.1907. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Saapu-
neet kirjeet v. 1907. A. I. 204. OMA.

108.  Moilanen 1988, s. 79–81.
109. J. W. Snellman G:sonin kirje G. A. Snellmanille 11.6.1907 ja 26.9.1907. J. W. Snellman G:sonin arkisto.

Kirjekonseptikirja v. 1907. A II 84. OMA.
110. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 11.11.1904. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Saapuneet kir-

jeet v. 1904. A. I: 195. OMA.
111. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 3.6.1907, 26.6.1907. J. W. Snellman G:son. Saapuneet kir-

jeet v. 1907. A. I. 204. OMA.
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G. A. Snellmanin mukaan tarkoituksena oli saada aikaan häiriötä metsäkaupoissa. Pyyk-
köselle tarjottiin paikkaa Kajaanin ympäristöstä, jossa suhtauduttiin etelästä tuleviin met-
sänostajiin paremmin kuin oululaisiin. Pyykkönen anoi eroa kauppahuoneelta terveydelli-
sin syin. Hän valitteli huonoja, kolottavia jalkojaan ja aikoi siirtyä Ouluun maataloustava-
rain välittäjäksi, mutta heti lopputilin otettuaan hän siirtyikin kilpailevan yhtiön palveluk-
seen. Samoihin aikoihin kauppahuoneen palveluksesta siirtyi Kymi-yhtiöön myös kontto-
risti O. Salmela.112

Pyykkösen myöhemmät kaupat kilpailevan yhtiön leivissä aiheuttivat närkästystä J. W.
Snellman G:sonissa. G. A. Snellman syytti entistä työtoveriaan väliintulosta kaupante-
ossa ja metsien ostosta suurilla summilla kauppahuoneen alueilla. Kieltämättä Pyykkösen
menetelmissä oli kiusanteon makua. Esimerkkinä voidaan mainita seuraava kauppa: G. A.
Snellman oli tarjonnut kauppias Piipposelle autiosta ja rappiolla olevasta tilasta 15 000
markkaa. Piipponen ei ollut suostunut kauppaan, vaan oli vaatinut 20 000 markkaa. Pyyk-
könen oli sitä vastoin tarjonnut tilasta 35 000 markkaa, ja Piipponen oli tehnyt kaupat
heti. Menettelyään Pyykkönen oli perustellut rehvakkaasti ”maineen ostolla yhtiölle”.113

Vuoden 1907 jälkeen kauppahuone Snellman G:sonin maanhankinta väheni huomatta-
vasti. Kauppahuone perusteli ostojen lopettamista sillä, että hinnat olivat kohonneet, par-
haat metsät oli jo ostettu ja kilpailijoilla ei ollut enää suuria mahdollisuuksia hankkia
hyviä metsiä. Kauppahuone ei katsonut myöskään tarpeelliseksi hankinta-alueen laajenta-
mista syrjäisimmille alueille, esimerkiksi Suomussalmelle.114 Kirjeenvaihdon perusteella
voidaan kuitenkin päätellä muitakin syitä kaupanteon vähenemiseen. Kauppahuone J. W.
Snellman oli suurin yksityinen maanomistaja Kainuussa. Hallitsevasta asemasta saattoi
tulla rasite kauppahuoneelle, ja talolliset olivat valmiita myymään metsänsä ja maansa
etelästä tuleville yhtiöille. G. A. Snellman viittasi kirjeessään siihen, että kajaanilaisten
mielestä kaikki mikä tulee etelästä, on parempaa kuin Oulusta.115 Tämä saattoi olla oire
oululaisiin yhtiöihin kyllästymisestä. Kauppahuone J. W. Snellmanin mainetta saattoivat
huonontaa lukuisat huhut. Kymi-yhtiön ostoasiamiesten kerrottiin levittäneen perättömiä
tietoja, joiden mukaan J. W. Snellman G:sonin metsät tulivat ennen pitkää siirtymään
Kymi-yhtiölle, koska Vaala–Oulu -rautatiehanke oli kariutunut eikä Myllyrannan (Vaalan)
hioke- ja paperitehdas edennyt suunnitelmia pitemmälle.116 Lisäksi maanhankinnan
supistumiseen saattoi vaikuttaa suhdanteiden heikkeneminen. Vuodesta 1908 lähtien alkoi
taloudellinen taantuma, jonka aikana metsätuotteiden kysyntä laski ja maailmanmarkkina-
hinnat alenivat.

Kilpailussa Kainuun metsävaroista ja niiden käytöstä oululaiset kauppahuoneet ja
sahayhtiöt menestyivät vain osittain. Oululaiset onnistuivat hankkimaan runsaasti maata,
mutta alueen teollistamisen laiminlyönti koitui niiden kohtaloksi. Metsämaahan sijoitta-

112. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 19.8. ja 2.9.1907. J. W. Snellman G:son. Saapuneet kirjeet
v. 1907. A. I. 204. OMA.

113. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 29.7.1907 ja 28.8.1907. J. W. Snellman G:son. Saapuneet
kirjeet v. 1907. A. I. 204. OMA.

114. J. W. Snellman G:sonin kirje G. A. Snellmanille 21.10.1907. J. W. Snellman G:son. Kirjekonseptikirja v.
1907. A. II: 84. OMA.

115. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 29.7.1907. J. W. Snellman G:son. Saapuneet kirjeet v.
1907. A. I. 204. OMA.

116. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 27.9.1907. J. W. Snellman G:son. Saapuneet kirjeet 1907.
A. I. 204. OMA.
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misen sijasta yhtiöiden olisi pitänyt monipuolistaa tuotantonsa rakennetta sijoittamalla
selluloosa- ja paperiteollisuuteen sekä jatkaa sahausta Ämmän laitoksessa. Luopumalla
Kainuun teollistamishankkeista oululaiset yhtiöt tekivät kauaskantoisen ja strategisen vir-
heen, jonka seurauksena ne tarjosivat kilpailijoille mahdollisuuden tunkeutua oululaisten
perinteiselle hankinta-alueelle. Koskivoima, suuret puuvarat ja etelästä kohti Kajaania
rakennettava rautatie olivat omiaan vetämään muiden yrittäjien katseita koilliseen. Oulu-
laiset yrittäjät eivät huomanneet sitä teollista muutosta, joka oli tapahtunut 1870-luvulla
Kymijoen varsilla ja muuallakin Etelä-Suomessa koskivoiman ja puuvarojen yhdistämi-
sessä massaa tuottavaksi metsäteollisuudeksi.117

Katovuodet, verotus ja muut rasitteet

Sahateollisuudella oli omat syynsä ja tarpeensa maanhankintaan Kainuussa, mutta sen
onnistumiseksi oli tärkeää, että myös paikalliset taloudelliset olosuhteet loivat hyvät edel-
lytykset maakaupoille. KUPIAISEN mukaan maatalouden kannattavuudella oli oma mer-
kityksensä maanmyyntiin Kuopion läänissä. Siellä missä maatalous oli tuottavaa, yhtiöt
hankkivat suhteellisen vähän maata. Iisalmen kihlakunnassa sijainneessa Kiuruveden
pitäjässä yhtiöt saivat ostettua vain 13 tilaa. Kaskikriisin jälkeen jalostunut maatalouden
uusi tuotantosuunta eli lypsykarjatalous ja sen synnyttämä talonpoikaisvarallisuus nähtiin
vahvimmaksi aseeksi, jolla kiuruvetiset torjuivat vieraat maanostajat.118 Tuottava maata-
lous ja vanha peltoviljelyalue synnytti "rakkautta kotiturpeeseen", josta ei hevillä luovut-
tu. Sen sijaan Itä-Suomeen rakentui toisenlainen arvomaailma, jossa vähäisten peltosuika-
leiden ympäristöön vast`ikään pyykitettyihin laajoihin metsiin ei ehditty saada kiinteää
sidosta.119 KUPIAINEN jakoi Kuopion läänin itäosan Metsä- ja Maatalous-Karjalaan
havainnollistaessaan puutavarayhtiöiden maanhankinnan edellytyksiä.120

Kainuun varhaisin maatalous perustui kaskiviljelyyn. Viljanviljelyn ongelmana olivat
katovuodet: halla korjasi sadon yhtä ahneesti kuin Lapissakin. Kainuussa kokeiltu viljan
suoviljelys osoittautui täysin epäonnistuneeksi hankkeeksi, jolla ei kyetty tuottamaan lei-
päviljaa. Kaskitalouden päättymisen ja epäonnistuneen suoviljelyksen jälkeen karjanhoi-
dosta ei tullutkaan pääelinkeinoa Kainuuseen, vaan tervan valmistuksesta.121 Karjatalou-
desta ja siihen liittyvästä metsätaloudesta tuli Kainuuseen huomattava toimeentulon lähde
vasta vuosisadan vaihteesta lähtien tervatalouden päättymisen jälkeen.122

Tervakaupan heikentyessä kainuulaisten toimeentulomahdollisuudet kaventuivat. Maa-
talouden tuotannon arvo viljelmää ja asukasta kohden laskettuna oli niin alhainen, että
tervatalouden kriisiä ei kyetty helpottamaan maatalouden tuotolla. VIHOLAN tutkimuk-
sen mukaan Kainuun maatalous tuotti vuonna 1880 asukasta kohden keskimäärin 103
markkaa. Vuonna 1913 vastaava luku oli 127 markkaa, joten maataviljelevän väestön toi-
meentulomahdollisuudet olivat kohentuneet hieman. Vain Keski-Suomessa maatalous oli

117. Ahvenainen 1988, s. 67.
118. Kupiainen 1988, s. 309, 326.
119. Kupiainen 1988, s. 333–334.
120. Kupiainen 1988, s. 309.
121. Turpeinen 1985, s. 138–140.
122. Turpeinen 1985, s. 260.
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asukasta kohden laskettuna huonommin tuottavaa.123 Lypsykarjan tuotto oli huonon rehu-
tilanteen vuoksi Kainuussa heikko. Vuosina 1885–1913 kainuulainen lypsävä tuotti keski-
määrin kolmanneksen vähemmän maitoa vuodessa kuin esimerkiksi Kalajokilaakson
lehmä.124 Vuonna 1920 Oulujärven ympäristöpitäjissä peltoa oli keskimäärin 1–2 %
kokonaispinta-alasta, muualla Kainuussa vastaava luku oli alle prosentin. Viljelmää koh-
den laskettuna peltoa oli keskimäärin noin kolme hehtaaria.125

Viranomaisten mielestä kaskiviljely ja työvoimaa sitova tervatalous olivat suurimpia
syyllisiä maatalouden huonoon tuottoon. Suurin osa ajasta hupeni muuhun kuin pellon-
raivaukseen ja lypsykarjan pitoon. Toisaalta Kainuussa oli maataloustuotteiden markki-
noinnin kannalta huonot liikenneyhteydet, maaperä oli sopimatonta viljanviljelyyn, niit-
tyjä oli vähän ja pellot olivat hallanarat.126 Edellä mainitut seikat huomioon ottaen terva-
talous oli ilmeisesti ainut oikea vaihtoehto, joka antoi aikanaan parhaan toimeentulon
talonpojille.

Talouden epävarmuus, nälkävuodet ja niitä seurannut köyhyys muokkasivat omalta
osaltaan myynti-ilmapiiriä sahayhtiöille suosiolliseksi. Kainuu pysyi katovuosien ja huo-
nojen liikenneyhteyksien vuoksi pitkään syrjäisenä ja kehittymättömänä kolkkana, jonka
asukkaat joutuivat muuta Pohjois-Suomea useammin vastatusten nälän, kulkutautien ja
kuoleman kanssa. Huonot liikenneyhteydet eristivät Kainuun paremmin toimeentulevasta
maailmasta: hätäapuviljan toimittaminen oli hidasta ja kallista. Hankalimmat ajat vallitsi-
vat Kainuussa vuosina 1803, 1808–1809, 1811, 1832–1833, 1857–1858, 1866–1868 ja
1893. Lisäksi halla korjasi sadon useina perättäisinä vuosina vuosisadan vaihteessa. Vai-
kutuksiltaan koko kihlakuntaa koskettanut kato koettiin vuonna 1902.127

Kadot kuuluivat kainuulaisten elämään niin tiiviisti, että 1800-luvulla yksikään suku-
polvi ei säästynyt niiltä. Tautiepidemiat, korkeat kuolleisuusluvut ja niistä aiheutunut
inhimillinen hätä eivät voineet olla vaikuttamatta ihmisten käyttäytymiseen. Mitä hyötyä
oli raivata peltoa, ojittaa soita ja laskea järviä, kun halla oli toistuvasti ottamassa sadosta
suurimman osan? – Tervaa sitä vastoin ei pannut pakkanen. Lehtimies Kalle Kajander
teki talvella 1903 matkan Kainuuseen ja kuvasi värikkäästi kainuulaisten elämää katovuo-
den jälkeen teoksessaan Nälkämailta. KAJANDER luonnehti väestöä ”oppimattomaksi,
taitamattomaksi ja saamattomaksi, mikä oli enemmän olosuhteiden kuin heidän itsensä
syy.” Työikäistä väestöä taloissa oli runsaasta lapsimäärästä huolimatta vähän, koska osa
jälkikasvusta oli vartuttuaan lähtenyt Amerikkaan tai pohjoisen metsätyömaille. Metsäta-
louden tuottamaa tuloa ei osattu käyttää maatalouden kehittämiseen. ”Suu on työmiehellä
sielläpäin ollut sellainen menoläpi, joka on suurista palkoista huolimatta pitänyt tulopuo-
len hänen taloudessaan ainaisessa vaillingissa.”128 KAJANDERIN arviota ei voi pitää tie-
teellisesti luotettavana, mutta kuitenkin siitä kuvastuu se ilmapiiri, jossa ihmiset elivät
katovuosien keskellä.

123. Vihola 1991, s. 355. Viholan tutkimus ei kata nykyistä Lapin lääniä. Kainuuta edustavat tutkimuksessa Pal-
tamo ja Sotkamo, Pohjois-Pohjanmaata Liminka, Temmes, Tyrnävä, Kalajokilaaksoa Haapajärvi, Nivala,
Reisjärvi, s. 27–28.

124. Vihola 1991, s. 74.
125. Turpeinen 1985, s. 340. Suomenmaa IX.1. 1929, s. 32.
126. Turpeinen 1985, s. 120–121.
127. Heikkinen 1986, s. 20. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komitea-

mietintö. 4/1910, s. 85.
128. Kajander 1903, s. 181–187.
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Muuta Pohjois-Suomea useammin toistuvat katovuodet aiheutuivat useista eri syistä.
Pohjoisen ja itäisen sijainnin vuoksi ilmasto ei ollut suosiollinen viljanviljelylle, ja soi-
den suuri osuus lisäsi hallanvaaraa. Kainuulle tyypilliset rinnesuot tekivät korkeistakin
viljelypaikoista hallanarkoja. Lisäksi pellot olivat huonosti ojitettuja: sateet ja tulvat tuho-
sivat ruissadon, ja usein osa niityistä oli veden vaivaamana koko kesän. Lisäksi ruoka-
multakerros oli ohut, koska pellot olivat hiekkaisia auhtoja, lannoitusta ei osattu, ja usein
siemenviljan itävyys oli heikko.129 Hätäapuvilja saattoi olla täysin sopimaton lajike Kai-
nuun oloihin. Venäläisen viljan sopivuudesta Suomen olosuhteisiin ei ollut mitään takeita.

Vuoden 1902 kato koettiin raskaana Kainuussa. Kainuun kihlakunnan taloudellisten
olojen tutkimista varten asetettu komitea laski kadon aiheuttamat tappiot Suomen viralli-
sen tilaston perusteiden mukaisesti. Seuraavassa asetelmassa mainittu vuosien 1897–1901
keskisato ei vastaa yleensä keskinkertaiseksi arvioitua satoa, koska vuosiin sisältyy täy-
dellinen katovuosi 1899 ja ohrakato vuodelta 1900. Mutta joka tapauksessa asetelmassa
ilmenevät kihlakuntaa kohdanneet suuret satomenetykset.130

Vuosien 1897–1901 keskisadon arvo jakaantui Kajaanin kihlakunnassa melko tasai-
sesti lukuun ottamatta Suomussalmen ja Puolangan pitäjää, joissa sadon arvo oli noin 18
mk asukasta kohden laskettuna. Vastaava luku koko Kajaanin kihlakunnan alueella oli
noin 28 mk. Mainittuna ajanjaksona Kainuun sato oli asukasta kohden laskettuna hieman
yli Oulun läänin keskiarvon, mutta koko Suomen arvoon verrattuna se oli tuntuvasti
alhaisempi. Vuoden 1902 sadon arvo romahti vertailukohteeseen nähden huomattavasti:
se oli vain kolmannes vuosien 1897–1901 sadon arvosta. Hyrynsalmen, Puolangan ja
Suomussalmen osalta voidaan puhua katastrofista, eikä Säräisniemikään poikennut sanot-
tavasti kriisipitäjistä. Käytännössä Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Puolangan 2–3,5 mar-
kan sadon arvo merkitsi täydellistä maatalouden sadon tuhoutumista.

Kainuun kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten asetettu komitea arvioi
vuoden 1902 kadon aiheuttamat kokonaistappiot. Vastoinkäymisistä aiheutuivat Kai-

129. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 84–
85.

keskisato v. 1897–1901 
asukasta kohden, mk

vuoden 1902 sato 
asukasta kohden, mk

Hyrynsalmi 29,80 2,12
Kajaanin mlk 34,20 13,76
Kuhmoniemi 30,00 12,73
Paltamo 26,50 13,45
Puolanka 18,58 2,97
Ristijärvi 43,69 16,71
Sotkamo 34,94 16,91
Suomussalmi 17,86 3,45
Säräisniemi 30,15 7,96
Kajaanin kihlakunta 28,39 10,48
Oulun lääni 26,00 13,00
koko Suomi 52,00 41,00

130. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 85–
86.
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nuulle noin miljoonan markan menetykset.131 Koettelemusten suuruutta korostaa myös
se, että hyvinäkin vuosina Kainuu oli viljan osalta alituotantoaluetta. Tuottoisina vuosina,
esimerkiksi 1906–1907, ravintoviljan ostamiseen käytettiin Kainuussa 1 050 000 mark-
kaa. Kun arvioon otetaan mukaan siemenvilja ja viljanhinnan kausivaihtelut, kainuulai-
silta hupeni viljan ostoon 1 250 000 markkaa vuodessa.132 Vuoden1902 kaltaisena aikana
vuotuinen viljalasku ylitti 2 miljoonan markan rajan.

Kauppahuone J. W. Snellman G:son sai syyskuun alussa asiamies G. A. Snellmanilta
tiedonannon Kainuuta kohdanneesta onnettomuudesta133:

Joenniemi 8. p. syyskuuta 1902

Kauppahuone J. W. Snellman G:son

Oulu

Nyt olen ympäriinsä vuoden tuloon nähden saanut tietoja, että katovuosi on tullut. Wiljan
kypsymisestä ei ole enää toivoa, vaan se on aikaan nähden jo pois leikattava. Osaksi Palta-
mossa y.m., joissa halla ei ole vielä pannut, jäänee jyvään riihityksen jälkeen sen verran
kokoa, jos ruoste ei ole pilannut, että ehkä siemmentä saavat. Heinänkin puolesta on laajalti
tullut katovuosi, sillä alaiset niityt ovat vielä veden alla ja sen mitä ovat epäsuotuisella
ilmalla saaneet tehdyksi ovat tulleet huonoja. Yleisesti tuntuu ja kuulostaa olevan sen lainen
mielipide, että tänä syksynä täytyypi karjaa vähentää.

Ensi talvena toivon metsän myöjiä olevan runsaasti, jos vaan niitä K. Herrat ostaa edelleen-
kin kuten tähänkin asti. Vuoden tuloon nähden pyytäisin K. Herrain lähettämään ruisjauhoja
Waalaan, jos kohtuullisella rahtipalkalla vetäisivät, että sulan aikana ne vielä saisi ne tänne,
ainakin 120 000 kgr.

Suurimmalla Kunnioituksella
Nöyrin palvelijanne
G. A. Snellman

Metsänostajalla oli selvä käsitys kadon laajuudesta, ainakaan G. A. Snellmanin arvio ei
poikennut lainkaan Komiteamietinnön käsityksistä kadon vakavuudesta. Kauppahuoneen
toimintamalli katovuotena oli selvä ja harkittu: metsänmyyjiä toivottiin olevan runsaasti
ja ruisjauhovarastojen oli oltava olosuhteiden mukaiset. Tilakauppa kävi toiveiden mukai-
sesti, kuten taulukosta 10 ilmenee. Vuosina 1902 ja 1903 kauppahuone osti yhteensä 69
tilaa, joiden yhteispinta-ala oli 26 231,7 hehtaaria. Metsä- ja viljakaupan yhdistäminen oli
kannattava liikeidea, koska huomattava osa talollisten saamista metsätuloista palautui
takaisin kauppahuoneelle ruisjauhokaupan kautta. Viljakaupassa oli kyse miljoonista mar-
koista.

Maatalouden vaikeudet eivät aiheutuneet pelkästään ankarista luonnonoloista. Taus-
talla vaikutti pitkään kaskitalouden kriisi. Kaskiviljelyn laajentaminen kasvavan väestö-
määrän tarpeisiin ei ollut enää mahdollista 1850-luvun jälkeen. Kainuussa kaskeamisen
rinnalle kehittyi tervatalous, joka alkuvaiheessa lievensi kaskiviljelyn heikkenemisestä
aiheutuneita ongelmia. Tervatuloja voitiin käyttää viljan ostoon, mutta tervatalouden väis-
tyttyä maatalouden kriisi oli ilmeinen. Kaskeamisen rinnalla harjoitettu tervatalous vain

131. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 87.
132. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 84.
133. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 8.9.1902. J. W. Snellman G:son. Saapuneet kirjeet. 1902.

A. I: 190. OMA.
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siirsi maatalouden ongelmia tulevaisuuteen.134 Maataloutta ei kehitetty riittävästi, ja kato-
vuodet olivat erityisen vaikeita, koska hyvinäkään vuosina viljaa ei jäänyt varastoon.

Katovuosina valtion, kunnan ja seurakuntien perimät verot ja muut veronluontoiset
maksut rasittivat omalta osaltaan talollisten toimeentuloa. Kajaanin Kihlakunnan talou-
dellisia oloja tutkinut komitea arvioi verojen ja rasitusten yhteismäärän Kainuussa mant-
taalia kohden seuraavasti:

Taulukko 11. Verojen ja veroluontoisten maksujen suuruus Kainuussa vuosina 1905–1907
manttaalia ja 1/8, 1/16 ja 1/24 manttaalin esimerkkitiloja kohden, mk.

Taulukossa ovat manttaalia kohden lasketut verorasitukset ja tyypillisiin kainuulaisiin
tiloihin kohdistunut verotus. 1/8, 1/16 ja 1/24 manttaalin tilat olivat henkikirjojen mukaan
yleisimpiä Kainuussa. Tyypillisin tilan manttaaliluku oli 1/8, jolle asetettiin keskimäärin
80 markan vuotuinen verotaakka. Vuoden 1905 hintatason mukaan kainuulainen talon-
poika joutui verot maksaakseen myymään noin 5–6 tynnyriä tervaa.135 Samoihin aikoi-
hin hehtolitra rukiin jyviä maksoi 14 markkaa. Yhdeltä talolta perityillä veroilla olisi voi-
tu ostaa 5,7 hehtolitraa ruista, joka vastasi 1,43 henkilön vuotuista viljantarvetta.136

Verotettavat summat tilaa kohden eivät ole absoluuttisina lukuina suuria, mutta luon-
taistalouden aikana raha ei ollut jokapäiväinen asia. Erityisesti vaikeuksia tuli silloin, kun
kato tuhosi maatalouden tuoton. Esimerkiksi vuoden 1902 kato aiheutti kahden miljoonan
markan laskun Kainuulle, ja hyvinäkin vuosina viljan ostoon hupeni Kainuussa noin mil-
joonaa markkaa. Verotuksen rasittavuutta voidaan pinnallisesti selvittää pakkohuutokaup-
papöytäkirjoista.

Kajaanin kihlakunnassa oli vuosina 1885–1915 yhteensä 297 pakkohuutokauppaa ja
ulosmittausta. Niiden ensisijainen syy 103 tapauksessa olivat rästiin jääneet kruunun
verot sekä kunnan ja papin saatavat. Määrää ei ole suuri 30 vuoden ajanjaksoon ja Kai-
nuun tilamäärään suhteutettuna. Kainuussa oli esimerkiksi vuonna 1915 3 070 tilaa. Verot
olivat miltei poikkeuksetta maksamatta myös kaikissa niissäkin tapauksissa, joissa pää-

134. Soininen 1975, s. 383.

pitäjä manttaalia kohden vuodessa 
(mk) 

tilaa kohden vuodessa (mk)
1/8 1/16 1/24

Hyrynsalmi 664,76 83,1 41,5 27,7
Kajaanin mlk 821,11 102,6 51,3 34,3
Kuhmoniemi 637,59 79,7 39,8 26,6
Paltamo 839,39 104,9 52,5 35,0
Puolanka 549,70 68,7 34,4 22,9
Ristijärvi 535,10 66,9 33,4 22,3
Sotkamo 452,81 56,6 28,3 18,7
Suomussalmi 774,42 96,8 48,4 32,3
Säräisniemi 522,71 65,3 32,6 21,8
Lähde: Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 287.

135. Turpeinen 1985, s. 289.
136. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 83–

84.
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velkojana oli muu kuin kruunu.137 Kainuun verorasitusta ei voida pitää kohtuuttomana
normaalivuosina. Kajaanin kihlakunta oli saanut erityisiä verohelpotuksia: vuonna 1840
Oulun läänille määrätty verorupla manttaalia kohden oli 30 ruplaa, mutta Kainuussa vain
9 ruplaa manttaalilta. Henkirahan maksusta oli vapautettu läänin keskiarvoa suurempi
määrä verovelvollisia. Kajaanin kihlakunnassa henkirahoista vapautettuja oli 59,3 %,
Oulun läänissä 57,1 % ja Suomen maaseudulla keskimäärin 51,4 %.138 Katovuosista ja
maatalouden huonosta tuotosta huolimatta pelkästään maksamattomien verojen takia
talolliset joutuivat harvoin tiloineen pakkohuutokauppaan.

Talollisten velkaantuminen

1900-luvun alussa koko maan tervatuotannosta, noin 80 000 tynnyristä, 50 000 saatiin
Kainuusta. Tervanpoltto keskittyi lähinnä Kuhmoon, Sotkamoon, Paltamoon, Suomussal-
melle, Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle.139 Tervatalouden työllistävä vaikutus oli huomatta-
va. Tervahaudan latominen ja poltto vaativat ammattimiehiä, mutta myös runsaasti apu-
työvoimaa. Puiden koloaminen, tervaksien pilkkominen, ladonta sekä kuljetus olivat työ-
teliästä uurastamista. Jos tilan oma työvoima ei riittänyt, oli palkattava aputyövoimaa.
Vaikka Kainuun talonpojilla tai kruununtorppareilla ei ollutkaan omaa tervahautaa, niin
jollakin tavalla heidän elämänsä liittyi tervaan. Taitavimmat heistä valmistivat vaikkapa
tynnyreitä tai veneitä.140

Kainuulaisen talonpojan kannalta tervatalouteen liittyi useita kielteisiä piirteitä. Tervan
maailmanmarkkinahintojen vaihtelut lisäsivät taloudellista epävarmuutta, ja tervakaupan
myötä talonpoika usein velkaantui tervaporvarille. Jos tervatulo ei riittänyt jokapäiväisen
elämän kannalta tärkeisiin hankintoihin, talonpojan oli pyydettävä ennakkomaksuja tai
lainaa tervaporvarilta. Yleensä velka sovittiin maksettavaksi seuraavasta tervaurkosta.
Välttämättä talonpoika ei kyennytkään maksamaan seuraavana vuonna velkaansa. Tervan
maailmanmarkkinahinta oli kenties laskenut tai jostakin syystä hän ei voinutkaan täyttää
sovittua tervaurkkoa. Seurauksena oli lisävelan otto, ja talonpoika tuli entistä enemmän
riippuvaiseksi seuraavista tervatoimituksista.141

Tervaporvarit alkoivat ennen pitkää periä korkoa myöntämilleen veloille. Talonpojan
velkamäärän kasvaessa tervan ostajat saattoivat vaatia myös takaajia saataviensa turvaksi
ja myöhemmin myös kiinnityksiä. Talonpojan vaihtoehdot olivat vähissä: velan takasi
usein toinen tervavelallinen, ja kiinnitykseksi oli pantava oma talo maineen. Velkataakan
kasvettua yli maksukyvyn tilan menettäminen tervaporvarille oli täysin mahdollista.142

Kainuun historiaa tutkineitten mukaan tervavelkaantuminen oli merkittävä syy tilojen
myyntiin puutavarayhtiöille. TURPEINEN toteaa: ”Kauppojen liikkeellelähtöä auttoi
merkittävästi tervatalonpoikain velkaantuneisuus oululaisille kauppiaille.”143 HEIKKI-

137. Kiinteistöjen pakkohuutokauppapöytäkirjat asiakirjoineen v. 1885–1915. Kajaanin kihlakunnan kruunun-
voudin arkisto. F: 3–6. OMA.

138. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten. Komiteamietintö. 4/1910, s. 277,
281.

139. Turpeinen 1985, s. 272–273.
140. Turpeinen 1985, s. 260.
141. Heikkinen 1986, s. 28.
142. Tervatalonpoikain velkaluettelot v. 1880–1917. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin arkisto. DIIe:1.

OMA. Hautala 1956, s. 229, 235.
143. Turpeinen 1988, s. 401.
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SEN mukaan ”pian kolkutteli vallesmanni tervatalonpojan pirtin ovea ja vaati tervavelan
välitöntä maksamista. Siihen onneton ei tietenkään pystynyt, joten kohta paukkui huuto-
kauppavasara ja tervatalonpoika sai lähteä kotikonnuiltaan. Kovin yleisiä tällaiset pakko-
huutokaupat eivät toki olleet, mutta silloin tällöin kauppahuoneet turvautuivat niihin
pelottelumielessä.”144 VIRTASEN tutkimuksessa todetaan yhtiöiden maanhankinnan läh-
teneen liikkeelle 1890-luvulla, jolloin tervayhtiöt saivat haltuunsa velallisten tiloja.145

VILMIN käsitys tervavelkaantumisen merkityksestä on varovaisin: ”tervavelkojen pant-
tina oli joitakin tiloja.”146 Kainuun historian tutkijat eivät esitä muita syitä tilakauppoihin
kuin tervavelkaantumisen. Paikallishistorioissa asiaa on jouduttu käsittelemään pinnalli-
sesti, ja tutkimuksista ei selviä riittävän tarkasti se, mistä näkemys tervavelkaantumisen
merkityksestä tilakauppoihin on lähtöisin.

Kainuussa tervakauppaa kävivät oululaiset kauppahuoneet ja kauppiaat. J. W. Snell-
man G:son, G. & C. Bergbom, J. G. Pentzin, Otto ja Isak Ravander, A. Santaholma ja Karl
Kivijärvi olivat tärkeimmät tervan ostajat.147 Vuoteen 1910 mennessä he olivat ostaneet
maata seuraavasti:

Tervakauppiaat omistivat vuonna 1910 Kainuussa runsaat 360 tilaa, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala oli 128 449 hehtaaria. Noin 60 % puutavarayhtiöiden omistamasta maasta
kuului puutavaraliikettä harjoittaneille tervaporvareille. Eniten maata oli ostanut J. W.
Snellman G:son, jolla oli vuonna 1910 noin 64 000 hehtaarin maaomaisuus. Otto ja Isak
Ravander omistivat yhteensä noin 16 000, mutta kauppahuone G. & C. Bergbom vain
noin 3 700 hehtaaria maata. Todennäköisesti Bergbomien, samoin kuin J. G. Pentzinin
maanosto sisältyi Uleåborgs Sågverk Ab:n maanhankintaan, koska molemmat olivat
sahayhtiön osakkaita.

J. W. Snellman G:sonin velkaluettelot ovat täydelliset. Niihin on merkitty velallisen
nimi ja velkamäärä sekä tilojen nimet kylittäin ja pitäjittäin. Velkaluettelossa mainittuja
tiloja voidaan verrata henkikirjojen tietoihin, ja siten selvittää puutavarayhtiöille siirty-
neet tervavelallisten tilat. Muiden tervanostajien velkaluetteloista puuttuvat tilojen nimet;
pelkkien velallisten nimien perusteella ei voida tehdä minkäänlaisia päätelmiä, koska eri
taloissa oli usein samannimiset isännät.

Seuraavassa taulukossa on esitetty J. W. Snellman G:sonin tervavelallisten tilojen
lukumäärä vuosina 1883–1915 ja niistä puutavarayhtiöille siirtyneitten tilojen määrä.

144. Heikkinen 1986, s. 30.
145. Virtanen 1982, s. 14.
146. Vilmi 1997, s. 271.
147. Heikkinen 1986, s. 27.

tervakauppias tilojen lkm, pinta-ala, ha
J. W. Snellman G:son 179/63 394,6 ha
G. & C. Bergbom 6/3 745,9 ha
J. G. Pentzin -
Otto Ravander 18/5 882,9 ha
Isak Ravander 21/10 518,7 ha
A. Santaholma 4/3 173,5 ha
Uleåborgs Sågverk Ab 132/41 733,5 ha
yht. 362/128 449,1 ha
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Lukuja on verrattu Kainuun koko tilamäärään ja siihen määrään, joka niistä siirtyi
yhtiöille. Luvut on esitetty sekä absoluuttisina että suhteellisina.

Taulukko 12. Yhtiöille päätyneiden J. W. Snellman G:sonin tervavelallisten tilojen abso-
luuttinen ja suhteellinen määrä Kainuussa vuosina 1880–1915 sekä puutavarayhtiöiden
omistamien tilojen määrä ja niiden suhteellinen osuus kaikista tiloista Kainuussa vuonna
1915.

J. W. Snellman G:sonin 600 tervavelallisen tilasta siirtyi yhtiöille vain 127 eli runsaat
21 %. Tiloja ei siirtynyt suhteellisesti sen enempää puutavarayhtiöiden omistukseen kuin
tiloja yleensä. Molemmista ryhmistä yhtiöille päätyi noin 21 % tiloista. Puutavarayhtiöille
päätyneitä muita kuin tervavelallisten tiloja oli noin nelinkertaisesti. Kajaanin pitäjässä
tervavelallisten tiloista noin 38 % ostivat puutavarayhtiöt. Huomion arvoista on se, että
oululaiset yhtiöt ostivat vain viisi tilaa, loput yhdeksän myytiin kymiläisille, joilla ei
talonpoikiin nähden ollut tervavelkasuhdetta. Siitä huolimatta kaupan syynä saattoi olla
velkaantuminen tervaporvareille. Hyrynsalmella, Ristijärvellä ja Paltamossa tervavelallis-
ten tiloista päätyi puutavarayhtiöille vain noin neljännes.

Tilansa myyneiden tervavelallisten keskimääräinen velka vuosina 1894–1915 oli 269
markkaa. Kaikkien tervavelallisten velka oli keskimäärin seuraavan suuruinen:148

vuosi velan keskiarvo
1894 263 mk
1905 318 mk
1906 325 mk
1910 272 mk

Tilansa myyneet tervavelalliset eivät olleet enempää velkaantuneet kuin muutkaan.
Keskimääräinen velkaantuminen oli vähäistä: esimerkiksi vuonna 1900 valtion metsähuu-
tokaupoissa maksettiin Paltamon, Sotkamon ja Hyrynsalmen hoitoalueessa tukkipuurun-
gosta 3–4,75 markkaa.149 Veloista selviytyminen ei välttämättä edellyttänyt tilan myyntiä,

pitäjä tervavelallisten tilat kaikki tilat
terva-velallis-

ten tilojen 
lukumäärä

yhtiöille pääty-
neiden tilojen 

lukumäärä
%

tilojen luku-
määrä

puutavarayhtiöille 
päätyneiden tilojen 

lukumäärä
%

Hyrynsalmi 75 21 28,0 142 64 45,1
Ristijärvi 84 20 23,8 196 48 24,5
Kuhmoniemi 112 19 17,0 380 103 27,1
Paltamo 149 36 24,2 447 107 23,9
Kajaanin mlk 37 14 37,8 292 74 25,3
Puolanka 35 4 11,4 254 41 16,1
Sotkamo 65 13 20,0 822 168 20,4
Suomussalmi 38 0 0 342 51 14,9
Säräisniemi 5 0 0 197 11 5,6
yht 600 127 21,2 3070 665 21,7
Lähde: Tervatalonpoikain velkaluettelot v. 1880–1915. J. W. Snellman G:sonin arkisto. DIIe: 1. OMA. Taulukko 7.

148. Tervatalonpoikain velkaluettelot v. 1894–1910. J. W. Snellman G:sonin arkisto. D.IIe:1. OMA.
149. ”Tukkihuutokaupasta”. Kaleva n:o 187. 13.8.1900.
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vaan siihen olisi riittänyt noin sadan rungon kauppa. Kuitenkin on syytä tähdentää, että
velansietokyky oli suhteellista, ja siihen vaikutti henkilön kokonaisvarallisuus. Joillekin
pienikin velkataakka oli mahdoton kannettava, toiset selvisivät tuhansien markkojen
velasta tilaa myymättä. Esimerkkinä voidaan mainita Kajaanin Kuluntalahdessa asunut
Pekka Sirviö, jolla oli vuonna 1905 velkaa 5 352,96 markkaa. Hänen omistamaansa Tuo-
maalan tilaa ei koskaan mainittu puutavarayhtiöiden omaisuudeksi henkikirjoissa eikä
puutavarayhtiöiden luetteloissa. Muita suurvelallisia olivat Paltamon Paltaniemessä Sute-
lanperää isännöinyt Adolf Wegelius, jolta J. W. Snellman G:son oli saamassa 3 799 mark-
kaa, ja Sotkamon Tipasojan Hautalan tilanomistaja Perh Kilpeläinen, joka oli velkaa
3 384,75 markkaa. Molemmat selvittivät velkansa tilaa myymättä.150

Tutkittaessa tervavelkaantumisen yhteyttä puutavarayhtiöiden maan hankintaan on
syytä korostaa seuraavia asioita. Tässä tutkimuksessa arviot perustuvat pelkästään J. W.
Snellman G:sonin asiakirjoihin, koska muiden tervakauppiaiden tuottamaa lähdeaineis-
toa ei voida puutteellisuuksien takia käyttää. J. W. Snellman G:son omisti kaikkien terva-
kauppiaitten omistamasta maasta ja tilamäärästä kuitenkin 50 %. Määrällisesti otos on
kattava, mutta se käsittää vain yhden tervanostajan liiketoiminnan. Muut tervanostajat
saattoivat periaatteessa noudattaa kokonaan erilaista käytäntöä velallisiaan kohtaan kuin
J. W. Snellman teki.

Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden perusteella voidaan kuitenkin esittää tervakaupan
merkityksestä puutavarayhtiöiden maan ostoon useita perusteltuja yhteyksiä. Tervavel-
kaantumisella oli selvä yhteys yhtiöiden maanostoihin. Pelkästään kauppahuone J. W.
Snellman G:sonilla oli vuosina 1883–1915 yhteensä 600 tervatalonpoikaa kauppakump-
paneina. Kun mukaan lasketaan kaikkien tervaporvarien velalliset, määrä kohoaa varovai-
sestikin arvioiden yli kahden tuhannen tervatalonpojan. Laajan asiakaspiirin kautta terva-
asiamiehet tunsivat Kainuun talonpojat ja metsät hyvin. Tulevia tilakauppoja varten oli
luotu osto-organisaatio, ja tiedossa oli mahdolliset myyjät. Vastaavanlaista järjestelmää ei
syntynyt muualle Pohjois-Suomeen. Silti tervavelkaantuminen ei näytä välttämättä edes
tärkeimmältä tilan myynnin syyltä.

Tervakaupan merkitys Kainuun taloudessa heikkeni vuosisadan vaihteesta lähtien.
Kainuun tervan tuotanto laski vuosina 1895–1907 40 531 tynnyristä 21 492 tynnyriin.
Varsinainen tuotannon romahdus tapahtui vuonna 1904, jolloin Kainuu tuotti vain 17 319
tynnyrillistä tervaa.151 Samaan aikaan yhtiöiden tilakaupat vilkastuivat. Kainuun talous-
elämässä oli murrosvaihe, jossa kehittymätön maatalous ei kyennyt korvaamaan tervata-
louden heikkenemisen aiheuttamaa tulojen menetystä. Sitä vastoin metsätuloilla voitiin
hetkessä selvitä taloudellisista vaikeuksista. Puutavarayhtiöiden maanhankinta on nähtä-
vissä laajana yhteiskunnallis-taloudellisena ilmiönä, joka sijoittui tervatalouden ehtymi-
sen ja voimistuvan metsätalouden väliseen murroskauteen.

Tervavelkaantuminen oli kehityksessä vain yksi osatekijä, joka ei yksin selitä yhtiöi-
den maanostoa. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin velkasuhteessa olleet tervatalonpo-
jat eivät myyneet tilaansa sen auliimmin yhtiölle kuin muutkaan talolliset. Keskimääräi-
nen velkaantuminen oli suhteellisen vähäistä, esimerkiksi vuonna 1905 keskimääräinen
tervatalonpojan velka oli 318 markkaa. Velka ei missään tapauksessa edellyttänyt koko
tilan myyntiä.

150. Tervatalonpoikain velkaluettelot vuosi 1905. J. W. Snellman G:sonin arkisto. DIIe:1. OMA.
151. Heikkinen 1984, s. 166.
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Perimätietona jälkipolville välittynyt käsitys tervaporvarien häikäilemättömästä velal-
listen riistosta on yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta liioitteleva. Pitäjissä, joissa yhtiöt
ostivat runsaasti tervavelallisten tiloja, oli varmasti kauppoja, joissa talolliset eivät saa-
neet tilastaan mieleistään hintaa,152 mutta tervavelka ei pakottanut myymään hinnalla
millä hyvänsä. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja terva-asiamies G. A. Snellmanin
välisessä kirjeenvaihdossa ei ole ainoatakaan kehotusta petollisuuteen. Kauppahuone pai-
notti hintojen kohtuullisuutta, korkeita hintoja se ei ollut valmis maksamaan. Esimerkkinä
J. W. Snellmanin kannasta velallisiaan kohtaan voidaan mainita seuraava kirje:153

Oulu 20. p. jouluk. 1900
Herra G. A. Snellman
Kajaani
Joenniemi
Wiitaten viime kirjeeseeni t. k. 17 pllä saan täten vaan huomauttaa seuraavasta.
Lassi Heikkisen vävy Matti Kemppainen Kotila N:o 31 Heikkilä kävi täällä ja ilmoitti, että
on ollut kysymys metsänostosta ja että asia on melkein sovittu jo Pyykkösen kanssa. Hinta
sanoi olevan tosin hyvin alhainen, mutta kun Pyykkönen oli uhkannut että kiinnevelka heti
haetaan pois jos ei sovita. Jos tässä on perää ollenkaan niin tälläinen ostotapa on kerrassaan
sopimaton ja kiellän täten. Ilmoittakaa ankarasti tästä Pyykköselle! …
Kunnioituksella J. W. Snellman

Vuosisadan vaihteessa kauppahuone J. W. Snellmanin kanta uhkailuun ja kiristykseen
oli ehdottoman kielteinen. Velan irtisanomista kiristyskeinona ei hyväksytty. Myöhem-
mässäkään kirjeenvaihdossa ei paljastu epärehellisten keinojen käyttöä. Toinen asia on se,
miten yhtiöitten asiamiehet käyttäytyivät maakunnassa ostoasioissaan. Esimerkiksi met-
sänarvioitsija Nieminen sai kauppahuoneelta lopputilin ostettuaan metsiä omaan las-
kuunsa. Ilmeisesti Nieminen oli neuvotellut hyvän kaupan, mutta ostikin tilan itselleen
eikä kauppahuoneelle. Mainittua menettelyä J. W. Snellman ei hyväksynyt ja sanoi irti
Niemisen työsuhteen.154 On hyvin todennäköistä, että kaupanteossa vilppiin syyllistyivät
puutavaranvälittäjät ja leveranssimiehet, jotka tavoittelivat suuria, hetkellisiä voittoja.

Kajaanin kihlakunnan taloudellisia oloja tutkineen komitean mukaan talollisten koko-
naisvelkaantuminen Kainuussa oli vähäistä vuonna 1907. Velkasumma oli kokonaisuu-
dessaan 3,2 miljoonaa markkaa, josta oli kihlakunnan ulkopuolelta otettua lainaa 1,6 mil-
joonaa markkaa. Tervavelkaa oli ainoastaan 450 000 markkaa, joka oli 14 % kokonaisvel-
kamäärästä.155 Edellä mainitut luvut kattavat pelkästään vuoden 1907, joten niiden perus-
teella ei voi tehdä arvioita vuosisadan vaihteen olosuhteista, jolloin Kainuun metsäkaupat
vilkastuivat ja metsärahat vähensivät kainuulaisten velkataakkaa.

Pakkohuutokauppa-asiakirjoista voidaan selvittää velkaantuneisuuden rakennetta.
Vuosina 1885–1915 pidetyssä 297 pakkohuutokaupassa ja ulosotossa päävelkojina oli

152. J. W. Snellman G:sonin kirje G. A. Snellmanille 13.7.1907. J. W. Snellman G:son kirjekonseptikirjat v.
1907. AII:84. OMA.

153. J. W. Snellmanin kirje G. A. Snellmanille 20.12.1900. J. W. Snellman G:son. Kirjekonseptikirjat v. 1900.
AII:77. OMA.

154. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 23.4.1904. J. W. Snellman G:sonin arkisto. Saapuneet kir-
jeet v. 1904. A I.195. OMA.

155. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimusta varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 296–
297.
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maakauppias 30, hypoteekkiyhdistys 4, pankki 12, konkurssipesä 15 ja oululaiset kauppa-
huoneet 42 tapauksessa. Maksamattomat velat hypoteekkiyhdistykselle ja pankeille alkoi-
vat yleistyä vasta vuosisadan vaihteen jälkeen. Maakauppiaille velkaantuminen oli toden-
näköisesti hyvin yleistä tervavelkaantumisen ohella, koska maakauppiaat myivät ja osti-
vat talollisten kannalta elintärkeitä tuotteita.156

Kihlakunnan taloudellisia oloja kartoittaneen komitean arvio Kainuun velkaantumi-
sesta ei ollut missään mielessä huolestuttava:157

”Ennakolta ei komitea olisi voinut tilaa päättää näinkään hyväksi, puhumattakaan niistä,
jotka etäällä lukevat sanomia ”nälkämaasta”. Tosihan on, että säästöjen lisäymiseen viime
vuosina ovat vaikuttaneet epänormaaliset seikat, niin kuin maitten kokonais- ja palstoittain
myynnit pohjineen tukkiyhtiöille. Mutta kun niistä on vuosien 05-07 aikoina jo kannetut
kauppahinnat eivät arvion mukaan nouse 1 miljoonaankaan, niin ei takauminen ole kovin-
kaan suuri…

Komitea totesi vähäisen velkaantumisen aiheutuneen orastavan maatalouden tuotta-
vuuden kasvusta.158

Arentimieheksi – vapaaehtoisesti vai olosuhteiden pakosta?

Tilansa puutavarayhtiölle myyneellä talonpojalla oli yhtenä mahdollisuutena jäädä asu-
maan myymälleen tilalle ”arennille”. Lampuotien asemaa ei pidetty hyvänä, koska he
menettivät itsenäisyytensä ja omistusoikeuden tilaansa. Itsenäisestä talonpojasta tuli
vuokraviljelijä, joka putosi sosiaalisessa asemassa torpparien ja mäkitupalaisten jouk-
koon. Tilakaupat epäilemättä loivat tilanteen, jossa oli hyvät edellytykset irtolaisuuden ja
sosiaalisten ongelmien kasvulle. Pahinta oli tietenkin se, jos tilallinen myi omaisuutensa
alihintaan ja joutui kärsimään epäoikeudenmukaisesta kohtelusta vuokralaisena.

Arentimieheksi päätyminen ei välttämättä ollut huono ratkaisu. Talollinen saattoi saada
tilan myynnistä niin paljon rahaa, että sen ansaitsemiseen hänellä ei olisi ollut minkään-
laisia mahdollisuuksia. Jos hän solmi hyvän arentisopimuksen yhtiön kanssa, hän saattoi
asua tilallaan ja viljellä maata sekä hankkia talvisin lisäansioita metsätöistä. Esimerkiksi
kauppahuone J. W. Snellman G:son maksoi vuonna 1907 Paltamon Mieslahdessa sijain-
neesta 954,96 hehtaarin Kemppaalan n:o 19 tilasta 50 000 markkaa.159Vuoden 1994
rahaksi muutettuna kauppasumma oli 927 500 markkaa.160 Yhtä suuriin rahoihin ei pääs-
syt käsiksi samalta kylältä samaan aikaan 264,05 hehtaarin Itkonpelto n:o 21:n myynyt
tilallinen. Hän sai tilastaan 12 000 markkaa, joka vuoden 1994 rahaksi muutettuna oli
222 600 markkaa. Mainitun suuruisia rahasummia oli mahdoton ansaita Kainuussa maata-
loudesta ja metsätöistä. Kauppasumma myyntihetkellä oli suuri, mutta ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeinen inflaatio vei siitä ostovoimaa tuntuvasti.

Puutavarayhtiöiden arkistoissa on vähän säilyneitä vuokrasopimuksia. Vain muutamia
kauppahuone J. W. Snellman G:sonin, Ab Uleå Oy:n, kauppahuone Otto Ravanderin ja

156. Kiinteistöjen pakkohuutokauppapöytäkirjat asiakirjoineen v. 1885–1915. Kajaanin kihlakunnan kruunun-
voudin arkisto. F: 3–6.

157. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 277.
158. Komitealta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten. Komiteamietintö 4/1910, s. 297.
159. Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin maa- ja metsätiloista Oulujärven vesistöpiirissä v. 1911. Ab

Uleå Oy. I F:1. OMA.
160. Vuoden 1907 kerroin 18,55. (18,55 x 50 000 mk = 927 500 mk)
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Puutavara Osakeyhtiö Kemin lampuotien kanssa tekemiä vuokrasopimuksia on säilynyt.
Esimerkkinä arentisopimuksesta voidaan mainita vuonna 1903 kauppahuone O. Ravande-
rin ja entisen talollisen Abeli Heikuran 50 vuodeksi tekemä sopimus. Vuokrattava tila
Heikura n:o 23 sijaitsi Suomussalmen Alavuokin kylässä. Sen manttaaliluku oli 1/8 ja
pinta-ala 593,42 hehtaaria.161

Sopimuksessa määriteltiin arentimiehen oikeudet ja velvollisuudet. Lampuotilla oli
oikeus käyttää metsää tietyin rajoituksin. Polttopuuna sai käyttää lehtipuuta ja maapuuta,
rakennuspuuksi pystyyn kuivaneita honkia, sekä erikseen rajatulta alueelta sai kaataa kah-
den metrin korkeudesta läpimitaltaan alle 18 cm paksuja tuoreita näreitä havu- ja aitatar-
peiksi. Petäjiä sai kaataa vain erityisellä luvalla lukuun ottamatta aiemmin lovettuja terva-
puita. Metsää arentimies ei missään tapauksessa saanut myydä.162

Tilan rakennusten ja viljelysten käytön ehtona oli niiden kunnosta huolehtiminen. Jos
lampuoti raivasi peltoa tai rakensi uudisrakennuksia, hänellä oli oikeus saada korvaus
työstään katselmuksen jälkeen. Vuokraaja oli korvausvelvollinen, jos hän huolimatto-
muuttaan rappeutti viljelykset ja rakennukset. Arentimiehen oli pidettävä tilan rajat auki,
valvottava tilan metsää haaskauksilta ja metsäpaloilta. Jos lampuoti laiminlöi velvollisuu-
tensa, edessä oli häätö.163

Kauppahuone O. Ravander noudatti tekemiään sopimuksia. Esimerkiksi 21.4.1914
pidettiin katselmus Suomussalmen Alavuokissa Ahola n:o 20 tilalla lampuotin tekemien
rakennusten kunnostustöiden johdosta. Syynissä oli mukana kunnan vuokralautakunnan
edustaja, vuokramies sekä vuokranantaja. Yhteisen päätöksen nojalla O. Ravander velvoi-
tettiin maksamaan rakentamisesta korvaukset lampuotille.164

Vuokraajan velvollisuudet olivat lähinnä tilan hyväksi tehtäviä työsuorituksia. Ainoa
taloudellinen rasite oli tilan veroista ja muista senluonteisista rasitteista huolehtiminen.165

Esimerkiksi Suomussalmella vuosina 1905–1907 verojen ja veroluontoisten maksujen
suuruus 1/8 manttaalin tilasta oli vuosittain 96,8 markkaa.166

Muiden puutavarayhtiöiden tekemät vuokrasopimukset olivat sisällöltään samantyyp-
pisiä ja vuodesta 1913 lähtien osa sopimuksista tehtiin painetulle lomakkeelle, johon oli
valmiiksi kirjattu vuokraehdot. Muutamissa kontrahdeissa oli maininta vuokralaisen
kalastus- ja metsästysoikeudesta, joka oli tärkeä etu luontaistaloudessa eläville ihmisille.
Lisäksi vuokralainen velvoitettiin harjoittamaan maanviljelystä ja muutamissa tapauk-

161. Jäljennös Abeli Heikuran ja Otto Ravanderin välisestä arentisopimuksesta. Liite asutushallituksen kirjee-
seen maatalousministeriölle 16.7.1934. N:o 5875. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleisen osaston
arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 7. KA. Suomussalmen maarekisterikirja.
Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

162. Jäljennös Abeli Heikuran ja Otto Ravanderin välisestä arentisopimuksesta. Liite asutushallituksen kirjee-
seen maatalousministeriölle 16.7.1934. N:o 5875. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleisen osaston
arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 7. KA.

163. Jäljennös Abieli Heikuran ja Otto Ravanderin välisestä arentisopimuksesta. Liite asutushallituksen kirjee-
seen maatalousministeriölle 16.7.1934. N:o 5875. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleisen osaston
arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 7. KA.

164. Katselmuspöytäkirja 21.4.1914. Maatiloja koskevat asiakirjat v. 1886–1925. O. Ravanderin arkisto. F: 1.
OMA.

165. Jäljennös Abieli Heikuran ja Otto Ravanderin välisestä arentisopimuksesta. Liite asutushallituksen kirjee-
seen maatalousministeriölle 16.7.1934. N:o 5875. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleisen osaston
arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 7. KA.

166. Ks. Taulukko 11.
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sissa majoittamaan yhtiön työnjohtajat tarvittaessa. Siitä syystä arentimiehellä oli oltava
lämmin kamari yhtiön johtohenkilöiden tilapäistä majoittamista varten.167 Muista poik-
keava sopimus oli Muuruvedeltä kotoisin olevan Juuso Laitisen ja J. W. Snellman
G:sonin tekemä kontrahti Utajärven Niskan kylässä sijainneesta Kolehmaisen n:o 1
tilasta. Tilaan kohdistuneiden verojen ja senluontoisten rasitteiden lisäksi Laitisen oli
maksettava J. W. Snellman G:sonille vuotuista vuokraa. Neljänä ensimmäisenä vuotena
se oli sata markkaa ja viidennestä vuodesta yhdeksännen vuoden loppuun asti vuokra
nousi sata markkaa vuosittain. Kymmenennestä vuodesta eteenpäin vuokra oli vuodessa
1 500 markkaa. Lisäksi arentimies velvoitettiin hankkimaan takaus vuokranmaksulleen.
Vuokraaja joutui myös vakuuttamaan tilan rakennuksen tulipalon varalta. Maatila oli
poikkeuksellisen suuri: arentimies sitoutui pitämään ensimmäisenä vuotena kymmenen
lehmää ja lisäämään joka vuosi lypsävien määrää yhdellä.168 Tila oli entinen Myllyran-
nan ruukin tila, ja todennäköisesti se oli huomattavasti tuottoisampi kuin Kainuun tilat
yleensä.

Puutavarayhtiön arentimiehen asema oli suurinpiirtein samanlainen kuin kruununtorp-
parin. Käytännössä myös torpparien metsänkäyttö oli hyvin rajoitettua ja tarkasti säännel-
tyä. He eivät hyötyneet metsistä muuten kuin saamalla sieltä ilmaisen tarvepuun. Haka-
maat olivat rajattuja puunottoalueita, joiden ulkopuolelta sai ottaa vain kuivuneet puut.169

Kruununtorpparin vero suhteutettiin torpan tuottoon. Se voitiin maksaa joko viljana,
rahana tai päivätöinä. Oulujärven tarkastuspiirissä vero oli 1900-luvun alussa suurimmil-
laan 26 markkaa. Torpat oli vapautettu maaverosta, manttaaliin perustuvista rasituksista ja
usein myös henkirahasta.170 Kruununtorppareiden verorasitus oli Kainuussa huomatta-
vasti pienempi kuin puutavarayhtiön lampuotien.

Arennille jäänti oli yleistä Kainuussa yhtiöitten maanoston alkuvaiheessa, kuten seu-
raavasta asetelmasta ilmenee:

Asetelmassa on otettu huomioon myös lohkotilat, jotka eivät olleet asuttuja. Kaupassa
asuinrakennukset jäivät talolliselle ja lohkotila, usein ulkometsäpalsta, siirtyi yhtiölle.
Vuoden 1910 korkea prosenttiosuus selittyy yhtiöiden vuoden 1907 ennätyksellisen run-
sailla tilanostoilla. Talollinen, joka myi tilansa, jäi yleensä alkuvaiheessa arennille ja vasta
vuosien kuluttua sanoi sopimuksensa irti. Vuoteen 1915 mennessä arentilaisten määrä
väheni selvästi. On todennäköistä, että tilan myynyt sukupolvi asui tilalla, mutta lapset
aikuistuttuaan jättivät tilan tai ostivat rakennukset, viljelymaat ja kotitarvemetsän yhtiöltä.

167. Edv. L. Sandmanin ja talokkaanpojan Pekka Marttisen vuokrasopimus Utajärven pitäjän Utajärven kylässä
sijaitsevasta Marttilan tilasta. K. A. Fellmannin ja Matti Myllyahon välinen vuokrasopimus 5.4.1913. Maa-
tiloja koskevia sekalaisia asiakirjoja v. 1898–1930. Ab Uleå Oy. II Gb 1. OMA. Trävaru Ab Kemin ja Juho
Erkki Hietajärven vuokrakontrahti Morottajan tilasta Kuolajärven Käsmän kylässä 31.5.1895. Tietoja maat-
iloista 1930–1938. Metsäosasto. Kemi Oy. OMA.

168. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja Juuso Laitisen vuokrasopimus Kolehmaisen n:o 1 tilasta Utajärven
Niskan kylässä. Maatiloja koskevia sekalaisia asiakirjoja v. 1898–1930. Ab Uleå Oy. II Gb 1. OMA.

169. Tervonen 1991, s. 64–65.
170. Tervonen 1991, s. 76.

vuosi yhtiön tilat, lkm asutut tilat, lkm %
1905 131 90 68,7
1910 480 343 71,5
1915 665 281 42,3
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Tilalta poismuuttoa edisti myös se, että ajan kuluessa rakennukset rappeutuivat ja vuokra-
tilalle rakentaminen saattoi tuntua epävarmalta ratkaisulta. On myös mahdollista, että
tilansa myynyt osti itselleen uuden tilan tai siirtyi kruununtorppariksi.

Tilansa myyneet ryhtyivät kuitenkin harvoin kruununtorppareiksi. Esimerkiksi Sotka-
mossa vuosina 1885–1915 puutavarayhtiöiden omistamien tilojen määrä kasvoi 163 tilaa.
Samaan aikaan Sotkamossa perustettiin vain 21 kruununmetsätorppaa.171 Oulujärven tar-
kastuspiirin alueella oli vuonna 1900 691, vuonna 1905 704 ja vuonna 1910 850 kruunun-
metsätorppaa.172 Suurin osa niistä oli perustettu ennen yhtiöiden tilakauppojen käynnisty-
mistä. Kymmenen vuoden aikana Kainuuseen perustettiin 159 uutta kruununmetsätorp-
paa. Samaan aikaan yhtiöiden omistamien tilojen määrä kasvoi 453 tilaa. Lukujen perus-
teella voidaan olettaa, että tilansa myyneistä vain harvat ryhtyivät torppareiksi. Mikäli
laajamittaista siirtymistä kruununtorppariksi olisi tapahtunut, torppia olisi todennäköi-
sesti perustettu huomattavasti enemmän.

Tilojen säilyminen asuttuna oli yhtiön etujen mukaista. Arentimiehet olivat uitto- ja
metsätöiden työvoimareservi. Savotoiden työvoimapula oli varsinkin Peräpohjolan savo-
toilla ilmeinen korkeasuhdanteen aikana. Kainuun arentimiehet eivät olleet hyvää ainesta
”lentojätkiksi”, koska vuokrasopimuksissa lampuoti usein velvoitettiin harjoittamaan
maataloutta tilallaan. Erityisen vuokran puuttuminen arentimiehiltä saattoi toimia houkut-
timena kaupankäynnissä tilasta: myytyään kotitilansa talonpoika sai uskomattomalta tun-
tuvan summan rahaa ja edulliset vuokraehdot. Kotitilalta ei tarvinnut välttämättä muuttaa
ja elämä jatkui entisellään.

3.3.2. Koillis-Pohjanmaa

Koillis-Pohjanmaalla yhtiöt olivat ostaneet tiloja jo 1840-luvulta lähtien. Taivalkosken
Sahayhtiö ja Timosen ruukki omistivat 1870-luvulla kymmenen tilaa ja noin 5 500 heh-
taaria maata Pudasjärveltä ja nykyisen Taivalkosken alueelta. Iijoen vesistöalue oli oulu-
laisten sahanomistajien hankinta-alueena, mutta vedenjakajan itäpuoli Kuusamossa kuu-
lui Vienanmeren sahojen vaikutuspiiriin. Toteutumattoman isonjaon takia savotointi alkoi
Kuusamossa muuta Koillis-Pohjanmaata myöhemmin, vasta 1890-luvun alussa. Huomi-
on arvoista Kuusamossa oli yksityismetsien kuuluminen lohkokunnille.173

Puutavarayhtiöt ja sahanomistajat hankkivat maata Koillis-Pohjanmaalta seuraavasti:

171. Tervonen 1991, s. 30.
172. SVT XVII v. 1900, s. 42. v. 1905, s. 78, v. 1910, s. 229–230.
173. Ervasti 1978, s. 557.
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Taulukko 13. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Koillis-Pohjanmaalla
vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Koillis-Pohjanmaalla yhtiöiden maanomistus oli vuonna 1885 ajankohtaan nähden
huomattavaa. Sahayhtiöillä oli 19 tilaa ja noin 11 000 hehtaaria maata. Samaan aikaan
Kainuussa yhtiöt omistivat vain 8 000 hehtaaria maata. Yhtiöiden maaomaisuuden määrä
karttui tasaisesti 1900-luvun alkuun saakka. Puutavarayhtiöiden tilojen lukumäärä kasvoi
vuosina 1905–1910 34 tilaa ja maaomaisuus laajeni 13 588 hehtaaria. Vuoteen 1915 men-
nessä yhtiöt olivat ostaneet Koillis-Pohjanmaalta 103 tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala
oli 42 898,1 hehtaaria. Maaomaisuudesta oli Kuusamossa 49,7 %, Pudasjärvellä 29,9 % ja
Taivalkoskella 20,4 %. Kuusamosta yhtiöt hankkivat huomattavan paljon maata vuosina
1890–1895.

Maaomaisuuden hankinta vilkastui kolmesta syystä: Väliaikaiset lohkot saatiin erote-
tuksi 1880-luvun puolivälin jälkeen, jolloin metsäkaupat tulivat mahdollisiksi ja Puuta-
vara Osakeyhtiö Kemi aloitti savotoinnin Posion Suolijärven lohkolla ja yhtiö osti tiloja
myös Kemijärveen laskevien vesistöjen varrelta.174Lisäksi 1890-luvun lopulla valmistui
Kitkan ja Livon välinen siirtolaitos, jonka avulla tukit kuljetettiin yli vedenjakajan Iijoen
uittoon. Taivalkoskella ja Pudasjärvellä yhtiöiden vilkkain maanostokausi oli noin viisi
vuotta myöhemmin, jolloin Halonen Ångsågs Ab ja Varjakka Trävaru Ab aloittivat maan-
ostot.

Puutavarayhtiöiden osuus tilojen kokonaismäärästä vuonna 1915 oli pieni, kuten seu-
raavasta asetelmasta ilmenee:

Ainoastaan Taivalkoskella oli pienehkö yhtiöiden omistamien tilojen keskittymä. Tai-
valkosken sahan sijainti ja hyvät uittomahdollisuudet vaikuttivat maakauppoihin. Suurin
osa yhtiöiden tiloista sijaitsi Jokijärven kylässä, aivan Iijoen lähellä.175

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Kuusamo 6/ 3 606,7 9/4 644,3 25/10 918,1 35/14 215,3 37/14 518,4 47/17 457,4 55/21 301,4
Taivalkoski 4/1 893,7 4/1 893,7 4/1 893,7 5/2 474,6 5/2 474,6 15/7 959,8 17/ 8 766,2
Pudasjärvi 9/ 5 519,6 8/4 587,1 7/4 192,9 7/3 985,3 15/7 577,4 29/12 724,1 31/12 830,5
yht. 19/11 020,0 21/11 125,1 36/17 004,7 47/20 675,2 57/24 570,4 91/38 159,3 103/42 898,1
Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat. Bb: 61, 66, 71, 86, 87a 79, 96, 104, 105. OMA. Mikrofilmatut henkikirjat. Oulun kihlakunnan henkikirjoit-
taja. Kuusamo, vuodet 1885,1890, 1895, 1900. ES 4147,4151, 4156, 4164. KA. Taivalkosken ja Pudasjärven maarekisterikirjat.
Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Kuusamon maarekisterikirjat. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston
arkisto. Oulun toimisto.

174. Kauppakirjakokoelma. Metsäosasto. Puutavara Osakeyhtiö Kemin arkisto. OMA.

pitäjä tilojen lukumäärä puutavarayhtiöiden tilat %
Kuusamo 850 55 6,5
Pudasjärvi 465 31 6,7
Taivalkoski 168 17 10,1
yht. 1483 103 6,9

175. Förteckning öfver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägenhetsdelar och andra landsfas-
tigheter. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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Pitäjien kokonaispinta-alasta ja yksityisestä maasta176 yhtiöt omistivat vuonna 1915
seuraavat osuudet:

Puutavarayhtiöiden maaomaisuus oli Koillis-Pohjanmaalla keskimäärin koko maa-
alasta ja yksityisestä maasta vähäinen. Taivalkoskella yhtiöt omistivat yksityisestä maasta
12,3 %. Pitäjässä oli valtion metsien suhteellinen osuus suuri, peräti 78 % maasta kuului
kruunulle. Näin ollen yhtiöiden maanhankinta kohdistui suhteellisen pieneen maa-alaan.

Suurin osa yhtiöiden tiloista oli vuosina 1905–1915 vuokrattu lampuoteille177:

Arentilaisten suhteellinen määrä väheni Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1905–1915 noin
22 %. Kuusamossa kaikki yhtiöiden omistamat tilat olivat asuttuja,178 koska maanomis-
tusolot poikkesivat muista Koillis-Pohjanmaan pitäjistä. Toteutumattoman isonjaon
vuoksi lohkotiloja ei voitu käytännössä erottaa kantatilasta, ja yhtiöille oli edullista säilyt-
tää tilan manttaaliluku suurena, koska sen mukaan isossajaossa laskettiin tilakohtaiset
pinta-alat.

Koillis-Pohjanmaalta maata ostaneet yhtiöt olivat joko oululaisia tai Oulun seudulla
sahateollisuutta harjoittavia yhtiöitä. Hyvä uittoväylä oli Iijoki, jonka latvat ulottuivat
Kuusamon Poussuun saakka. Osa Kuusamon vesistä virtasi itään, jolloin myös Vienan-
meren sahat kiinnostuivat kuusamolaisesta raaka-aineesta.179 Vedenjakaja oli myös kil-
pailuraja oululaisille ja Vienanmeren rannalla sahoja omistaneille yhtiöille. Koillis-Poh-
janmaalta hankkivat vuosina 1885–1915 maata seuraavat puutavarayhtiöt:

176. Yksityisen maa-alan pinta-ala on laskettu vähentämällä pitäjän kokonaispinta-alasta valtion omistaman
maan pinta-ala. Tiedot on koottu teoksista Suomenmaa IX:1 ja IX:2, Maanomistustilastosta ja Metsätilas-
tosta. Kainuuta lukuun ottamatta vastaavalla tavalla on laskettu myös muiden Pohjois-Suomen pitäjien
yksityismaiden laajuus. Pelkästään Metsätilaston tietoja ei voida käyttää, koska metsähallitus ilmoitti pinta-
alatiedot hoitoalueittain, jotka eivät aina noudattaneet pitäjien rajoja.

pitäjä pinta-ala, ha % yksityinen maa-ala, ha %
Kuusamo 905 815 2,4 395 894 5,3
Pudasjärvi 814 220 1,6 416 521 3,1
Taivalkoski 320 481 2,7 71 287 12,3
yht. 2 040 516 2,1  883 702  4,9

vuosi yhtiön tilat, lkm asutut tilat, lkm %
1905 57 51 91,6
1910 91 73 80,2
1915 103 72 69,9

177. Taivalkosken ja Pudasjärven henkikirjat v. 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.
Henkikirjat. Bb: 86, 95, 104. OMA. Kuusamon henkikirjat v. 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henki-
kirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 87a, 96, 105. OMA.

178. Kuusamon henkikirjat v. 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:
87a, 96, 105. OMA.

179. Ervasti 1978, s. 563–565.
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Taulukko 14. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Koillis-Pohjanmaalla vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Taivalkosken ja Hirvaskosken (Timonen) sahayhtiöt olivat ensimmäisiä yrityksiä,
jotka hankkivat maata varsinaisen sahatilan ulkopuolelta. Petäjäkankaan, Kynkään ja Siu-
ruan Sahayhtiön maaomaisuus rajoittui pelkästään sahatiloihin, jotka olivat pinta-alaltaan
huomattavan laajoja: 742,2–932 hehtaaria. Varsinainen yhtiöiden maanhankinta alkoi
1890-luvun alussa, jolloin Puutavara Osakeyhtiö Kemi ja kauppahuone J. W. Snellman
G:son tekivät alueellisesti huomattavia maakauppoja Posion Suolijärven ympäris-
tössä.180 Järvi laski Jumiskojokea pitkin Kemijärven kautta Kemijokeen, jota pitkin tukit
olivat uitettavissa Kemijokisuun sahoille. Huomion arvoisia olivat oululaisten sahayhtiöi-
den yhteiset maanostot. Yhteistyö oli alkanut Oulujoen Tukinhakkaus- ja lauttausyhtiön
perustamisesta, ja se laajeni maanhankintaan asti. Menettelyllä torjuttiin kilpailu, joten

omistaja  1885 1890 1895  1900  1905 1910 1915

Ab Uleå Oy - - - - - - 85/37 541,2

Trävaru Ab Kemi - - 3/ 545,2 6/2 299,9 6/2 299,9 6/2 299,9 7/1 759,2

Varjakka Trävaru Ab - - - 4/1 990,6 4/1 990,6 7/3 000,1 -

J. W. Snellman G:son 1/ 397,3 1/ 397,3 6/2 547,7 6/2 547,7 5/2 315,9 6/2 611,1 1/366,9

J. W. Snellman G:son
G. & C. Bergbom - - - 1/580,9 1/580,9 2/1 335,0 -

L. Candelin, G. & C. Bergbom - - 1/742,2 1/742,2 - - -

Varjakka Trävaru Ab, G. & C. 
Bergbom - - - - - 1/742,2 -

G. & C. Bergbom - - - - - 1/339,2 -

Taivalkosken Sahayhtiö
Norblad, Candelin, Bergbom 4/1 893,7 4/1 893,7 4/1 893,7 1/355,7 1/355,7 - -

Hirvaskosken Sahayhtiö
Norblad, Candelin 6/3 022,6 6/3 022,6 1/452,6 - - - -

Siuruan Höyrysahayhtiö
J. W. Snellman G:son 1/822,1 1/822,1 1/822,1 - - - -

Petäjäkankaan Höyrysahayhtiö 1/932,7 - - - - - -

Kynkään Sahayhtiö
H. Nordgren 1/742,2 1/742,2 - - - - -

Puutavarayhtiö Kowda - - - 1/450,7 1/224,9 1/224,9 -

Puutavara-Osuusliike Tapiola - - - - - 5/1 687,1 1/278,9

Halonen Ångsågs Ab - - - - 7/2 939,1 9/4 590,6 -

Varjakka Trävaru Ab, G. & 
C. Bergbom
J. W. Snellman G:son

- - - - 3/1 790,8 21/8 936,0 -

A. Santaholma Oy - - - - - 1/845,5 1/845,5

sahan, puutavaraliikkeen omistaja 5/3 209,4 8/4 247,2 20/10 001,2 27/11 707,5 29/12 072,6 31/11 547,7 8/2 180,2

yht. 19/11 020,0 21/11 124,9 36/17 004,7 47/20 675,2 57/24 570,4 91/38 159,3 103/42 898,1

Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat Bb: 61, 66, 71, 86, 87a, 79, 96, 104, 105 OMA. Mikrofilmatut henkikirjat. Oulun kihlakunnan henkikirjoit-
taja. Kuusamo. vuodet 1885, 1890, 1895, 1900. ES 4147, 4151, 4156, 4164 KA. Pudasjärven, Taivalkosken maarekisterikirjat.
Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Kuusamon maarekisterikirjat. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston
arkisto. Oulun toimipiste.

180. Ervasti 1978, s. 563. Kauppakirjakokoelma. Metsäosasto. Ab Kemi Oy. OMA.
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kysynnän aiheuttamaa hinnannousua ei päässyt tapahtumaan. Oululaisten yhtiöiden
ainoana kilpailijana oli Halonen Ångsågs Ab. Yhtiö harjoitti sahausta Haukiputaan Halo-
senniemessä, ja se osti Pudasjärveltä Iijokivarresta yhdeksän tilaa yhteispinta-alaltaan
4 590,6 hehtaaria. Varteenotettavaa kilpailijaa yhtiöstä ei tullut: Halonen Ångsåg Ab myi
tilansa vuoteen 1915 mennessä Ab Uleå Oy:lle.181 Kainuusta runsaasti maata ostanut
Uleåborgs Sågverk Ab ei omistanut lainkaan maata Koillis-Pohjanmaalla. Puutavarayhti-
öiden maanhankinta vedenjakajan itäpuolelta Kuusamosta oli vähäistä. Ainoastaan Puuta-
varayhtiö Kowda ja vienalainen, Paavo Ahavan perustama Puutavara-Osuusliike Tapiola
r.l.182 ostivat maata itään virtaavien vesistöjen liepeiltä. Yrityksillä oli yhteensä vuonna
1910 noin 1 900 hehtaaria maata. Tukinsiirtolaitoksen valmistuminen Kitkan ja Livon
välille 1890-luvun lopulla piristi hieman yhtiöiden maanostointoa. Oululaiset yhtiöt ja
sahanomistajat omistivat Kitkan ympäristöstä vuoden 1910 vaiheilla yhdeksän tilaa, joi-
den yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 2 300 hehtaaria.183

Oululaisten sahayhtiöiden tilat siirtyivät vuoteen 1915 mennessä Ab Uleå Oy:n omis-
tukseen. Yhtiö omisti 85 tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 37 541,2 hehtaaria. Sen
maaomaisuus jakaantui Koillis-Pohjanmaan pitäjien kesken seuraavasti:

Oululaisten yhtiöiden asema maanhankinnassa oli hallitseva 1890-luvulta lähtien. Ab
Uleå Oy:n perustamisen jälkeen muilla yhtiöillä ei ollut juuri minkäänlaista osaa maan-
hankinnassa. Puutavaraliikkeiden omistaman maan kokonaismäärästä Puutavara Osake-
yhtiö Kemin osuus oli 4,1 %, A. Santaholma Oy:n 2,0 %, Puutavara-Osuusliike Tapiolan
0,5 %, J. W. Snellman G:sonin 0,8 % ja puutavaraliikkeen omistajien 5,1 %.

Ennen Ab Uleå Oy:n perustamista puutavaraliikkeiden omistajat olivat huomattavia
maanomistajia Koillis-Pohjanmaalla. Laajimmillaan heidän maaomaisuutensa oli vuonna
1905, jolloin he omistivat 12 072,6 hehtaaria metsää. Puutavarayhtiöille karttuneesta
pinta-alasta yhtiöiden omistajilla oli vuosina 1885–1915 maata seuraavasti:

1885 29 % 1905 49,1 %
1890 38 % 1910 30,3 %
1895 59 % 1915 5,1 %
1900 57 %

Maaomaisuus jakaantui seuraavien henkilöiden kesken:

181.  Pudasjärven henkikirjat v. 1915. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb: 104.
182.  Heinänen 1999, s. 188.
183.  Kuusamon henkikirjat v. 1910. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 96. OMA.

pitäjä Ab Uleå Oy:n tilat/pinta-ala % puutavarayhtiöiden maasta
Kuusamo 40/17 504,4 82,2
Pudasjärvi 28/11 196,8 87,3
Taivalkoski 17/8 766,2 100,0
yht. 85/37 541,2 87,5
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Taulukko 15. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Koillis-Pohjanmaalla vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Huomattavimmat maanomistajat olivat Taivalkosken sahan ja vuodesta 1879 lähtien
Uleåborgs Sågverk Ab:n osakas Leon. Candelin sekä vuonna 1898 perustetun Varjakka
Trävaru Ab:n omistaja metsänhoitaja Edw. L. Sandman. Ensimmäiset huomattavat maa-
kaupat Leon. Candelin teki 1880-luvun alussa, jolloin hän osti viisi tilaa Kuusamon Vasa-
raperän184Akanlahden lohkosta (nykyinen Posion Akanlahden kylä). Metsälohko sijaitsi
Livojärven ympäristössä, josta oli uittomahdollisuus Livojokea pitkin Iijokeen.

Kuva 23. Varangan talo Kuusamon Vasaraperässä (nykyinen Posion Akanlahti). Tilan osti
vuonna 1883 Taivalkosken sahayhtiön osakas Leon. Candelin. Myöhemmin tila siirtyi Varjak-
ka Trävaru Ab:lle ja edelleen Ab Uleå Oy:lle ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle. Tilan vuok-
ralaiset ostivat Kajaani-yhtiöltä viljelykset ja osan metsämaasta isonjaon jälkeen, 1950-luvun
lopussa. Valokuva on otettu todennäköisesti 1950-luvulla. Tilan rakennukset olivat suuret ja
suhteellisen hyväkuntoiset, joten kaikki yhtiöiden omistuksessa olleet tilat eivät rappeutuneet.
Henkikirjojen mukaan tila oli koko ajan asuttu puutavarayhtiöiden omistuksesta huolimatta.
Taustalla Livojärven Varangan selkä. – Posion kotiseutuseura.

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Candelin, Leon. 5/ 3 209,4 8/4 247,2 13/ 6 884,0 15/7 081,2 15/ 7 081,2 13/ 6 251,4 4/ 978,4
Norblad, Johanna - - 4/2 175,8 4/2 175,8 3/1 780,2 - -
Weckman, R. - - 2/702,6 4/1 295,9 4/1 295,9 3/868,4 -
Härkönen, A. - - 1/238,8 1/238,8 1/238,8 - -
Sandman, Edw. L. - - - 2/632,1 5/1 392,9 10/2 751,9 -
Sandberg, H.R. - - - 1/283,6 1/283,6 1/283,6 1/283,6
Sohlberg, K. Th. - - - - - 1/523,3 1/523,3
Fellman, K. A. - - - - - 2/394,9 2/394,9
Snellman, K. A. - - - - - 1/474,2
yht. 5/3 209,4 8/4 247,2 20/10 001,2 27/11 707,5 29/12 072,6 31/11 547,7 8/2 180,2
Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan
henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 61, 66, 71, 86, 87a, 79, 96, 104, 105. OMA. Mikrofilmatut henkikirjat.
Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja. Kuusamo vuodet 1885, 1890, 1895, 1900. ES 4147, 4151, 4156, 4164. KA.
Pudasjärven ja Taivalkosken maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Kuusamon maa-
rekisterikirja. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston arkisto. Oulun toimipiste.

184. Kuusamon henkikirjat v. 1883. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 49. OMA.
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Livojoki oli kuitenkin vähävetinen ja karikkoinen uittoväylä, ja se vaati perkauksen. Huo-
mattavasti käyttökelpoisempi reitti kulki Livojärvestä Kirveskanavaa pitkin Kaukuanjär-
veen ja edelleen Kostonjokea myöten Iijokeen. Kirveskanava oli käytössä vuoteen 1927,
jolloin uitto siirtyi Livojokeen.185 Livojärven ympäristöstä hakatut puut sahattiin lyhyen
uittomatkan vuoksi todennäköisesti Taivalkosken sahalla. Tosin vuonna 1879 valmistui
Uleåborgs Sågverk Ab:n Korkeasaaren höyrysaha, jolle oli varmistettava raaka-aineen
saanti. Vuosisadan vaihteessa Candelin hankki maata Iijoen latvavesistöstä, Kuusamon
kirkonkylästä, Poussusta ja Lämsän kylästä sekä Kitkajärven ympäristöstä.186 Ostamalla
tiloja eri kylistä Candelin varmisti osakkuutensa lukuisiin pinta-alaltaan laajoihin metsä-
lohkoihin. Suurimmillaan Leon. Candelinin maaomaisuus oli vuosina 1900–1905, jolloin
hän omisti 15 tilaa, yhteispinta-alaltaan noin 5 400 hehtaaria.

Varjakka Trävaru Ab:n Varjakan saha oli valmistunut vuonna 1900, minkä jälkeen
Edw. L. Sandman aloitti maanostot. Hän omisti vuonna 1910 Kuusamosta yhteensä 10
tilaa, joiden yhteispinta-ala oli noin 2 800 hehtaaria. Maaomaisuus sijaitsi Vasaraperässä,
Kirkonkylässä ja Poussussa, samoilla seuduilla, missä L. Candelin oli tehnyt maakaup-
pansa. Kemi-yhtiön omistajien ja tukkiasioitsijoiden K. A. Fellmanin, K. A. Snellmanin,
A. Härkösen tilat sijaitsivat Posion Suolijärven ympäristössä, joista oli uittoyhteys Kemi-
jokeen. Laajimmillaan heidän maaomaisuutensa oli vuoden 1910 vaiheilla, jolloin he
omistivat noin 1 600 hehtaaria maata. Pudasjärvellä osa entisen Timosen ruukin maista
siirtyi Varjakka Trävaru Ab:n omistajalle Johanna Norbladille, joka omisti tilat 1900-
luvun alkuun saakka. J. W. Snellman G:sonin palveluksessa ollut, vuonna 1912 perustetun
Ab Uleå Oy:n osakas Reinhold Weckman omisti Kuusamosta vuonna 1905 noin 950 heh-
taaria maata. Varjakka Trävaru Ab:n omistaja K. Th. Sohlbergin maanhankinta oli yhtiö-
kumppaneita vähäisempää. Hän omisti Pudasjärveltä 523,3 hehtaarin tilan. Uleåborgs
Sågverk Ab:n ja Varjakka Trävaru Ab:n omistajien maaomaisuus siirtyi vuoden 1912 jäl-
keen Ab Uleå Oy:lle.187

Yhtiöiden osakkaat omistivat suhteellisen paljon maata Koillis-Pohjanmaalla, erityi-
sesti Kuusamossa. Leon. Candelin ja Edw. Sandman yhtiöineen saivat toimia laajalla alu-
eella miltei yksinoikeudella kilpailun puuttuessa, koska oululaisten kauppahuoneiden ja
sahayhtiöiden mielenkiinto oli suuntautunut Kainuuseen. Koillis-Pohjanmaata ei tuolloin
voinut pitää J. W. Snellman G:sonin ja G. & C. Bergbomin tärkeimpänä hankinta-alueena.
Kauppahuoneita pidätteli Kainuussa myös tervakauppa.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus oli suhteellisen pientä Koillis-Pohjan-
maalla vuoteen 1915 mennessä. Kajaanin kihlakunnan laajuisella alueella yhtiöt omistivat
noin 10 000 hehtaaria vähemmän maata, kuin puutavarayhtiöt omistivat esimerkiksi Sot-
kamossa. Yhtiöiden vähäinen mielenkiinto maanhankintaan Koillis-Pohjanmaalla aiheu-
tui useista tekijöistä. Yksityismetsiä tutkineen komitean mukaan Taivalkoskella ja Pudas-
järvellä yksityismetsien tila oli huono. Huomattavalla osalla tiloista ei ollut myyntipuuta
juuri lainkaan. Tiloilla oli puute rakennuspuusta, mikä tarkoitti tukkimetsien vähyyttä.
Ennen selluloosateollisuuden syntyä vain tukkimetsillä oli markkina-arvo. Syyksi huo-
noon puuvarantoon talolliset ilmoittivat aiemmat hakkuut ja huonon maaperän. Jo toteute-

185. Itkonen 1998, s. 26–27.
186. Kuusamon henkikirjat v. 1905. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 87a. OMA.
187. Kuusamon ja Pudasjärven henkikirjat v. 1905, 1910. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikir-

jat. Bb: 86, 87a, 96. OMA.
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tussa isossajaossa talolliset olivat painottaneet niittyjen merkitystä; laajoja metsäalueita ei
oltu haluttu kasvattamaan verollista pinta-alaa, koska metsillä ei tuolloin ollut vielä kau-
pallista arvoa. Kuusamossa yksityismetsien tila oli huomattavasti parempi. Kaikki tutki-
muksessa olleet 552 tilaa ilmoittivat metsää olevan yli oman tarpeen.188 Iijoen vesistöalu-
een metsät luokiteltiin kaikilta osin hyviksi vuoden 1924 valtakunnallisessa metsien arvi-
oinnissa. Näin ollen parhaat metsät Taivalkoskella ja Pudasjärvellä kuuluivat valtiolle.
Kruununmetsien osuus Taivalkoskella oli peräti 78 % ja Pudasjärvellä 50 % kokonais-
pinta-alasta. Ei ollut lainkaan ihme, etteivät yhtiöt olleet erikoisemmin kiinnostuneita
yksityismetsistä, koska valtio suurimman puuvaraston omistajana myi huutokaupoilla
metsiään. Puuta oli tarjolla runsaasti, raaka-aineen saatavuutta ei tarvinnut varmistaa
maapohjia ostamalla.

Kuusamossa maanhankinnan edellytykset olivat yhtiöiden kannalta erilaiset. Yksityis-
metsät olivat lohkokuntien omistuksessa. Lohkot olivat pinta-alaltaan suuria, ja niiden
osakkaina saattoi olla kymmeniä taloja. Metsää oli myytävä paljon, jotta metsätulot taloa
kohden olisivat olleet merkittäviä. Leimikkojen laajuutta kuvaa se, että lohkokunnat myi-
vät metsää Oulussa valtion metsähuutokauppojen yhteydessä.189 Lohkon hakkuut hoidet-
tavakseen saanut yhtiö sai runsaasti puuta. Yhtiö, joka oli ostanut taloja mahdollisemman
monen eri lohkon alueelta, oli parhaimmassa asemassa.

Kuva 24. Lohirannan lohkon metsänleimaajat Kallioisen talon seinustalla 1900-luvun alussa.
Lohko myi metsää yhteismyynnillä, ja jokaisesta metsälohkoon kuuluvasta talosta osallistui
isäntä tai poika leimaukseen. Vasemmalta Aapo Pätsi, Ville Pätsi, Eemeli Pätsi, metsänhoitaja
Kinnunen, Eetu Pätsi, Erkki Pätsi (Puistola), Johannes Karjalainen, Feeliks Karjalainen (Lo-
hilahti) ja Antti Karjalainen (Lohisalo). – Tapio Karjalainen.

188. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta. Komiteamietintö n:o 4/1900, s. 438–439.
189. Metsäosaston vuosikertomus vuodelta 1928. Ab Uleå Oy. II E:2.
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Puutavarayhtiöiden maanhankintaan Koillis-Pohjanmaalla ei vaikuttanut Kainuun ete-
läosille tyypillinen yhtiöiden välinen kilpailu. Vedenjakaja oli kilpailuraja. Vienan
sahoille raaka-ainetta hankkineet yhtiöt eivät maakaupoillaan uhanneet oululaisten ase-
maa länteen laskevien jokien varsilla. Puutavarayhtiö Kowdan ja Puutavara-Osuusliike
Tapiolan maanhankinta oli todella vähäistä, eikä niistä tullut oululaisille kilpailijoita.
Kemi-yhtiö keskittyi maanhankinnassaan Posion Suolijärven alueeseen uittoyhteyksien
takia. Eteläsuomalaisilla yhtiöillä ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa hankkia maata
Koillis-Pohjanmaalta pitkien kuljetusetäisyyksien takia.

Kainuulle tyypillistä kaski- ja tervatalouden kaltaista kriisiä ei syntynyt Koillis-Poh-
janmaalle. Kuitenkin talollisten toimeentulomahdollisuudet olivat karja- ja niittytalouden
alhaisesta tuotosta johtuen kehnot. Luonnonniityt kasvoivat huonosti rehua, ja heinän
kokoaminen etäisiltä selkosniityiltä oli työlästä. Varsinkin Kuusamossa muuta Koillis-
Pohjanmaata yleisemmät huonotuottoiset suoniityt sijaitsivat jopa kymmenien kilomet-
rien päässä asutuksesta.190 Pienemmän karjamäärän ja peltoalan sekä huonompien
ilmasto-olosuhteiden takia Koillis-Pohjanmaan maatalous tuotti rannikkoseutua huonom-
min. Esimerkiksi Kuusamossa hyvinä vuosina saatiin vain kolmannes tarvittavasta vil-
jasta.191 Maataloudessa tapahtui vasta 1920-luvulla edistystä. Peltoa Kuusamossa raivat-
tiin suhteellisesti muuta Koillis-Pohjanmaata enemmän. Maatalouden kehittämiseen
pakotti rajan sulkeutuminen Venäjälle. Arkangelin ja Kuolan halpa vilja ei enää ollut kau-
pan Kuusamossa. Pellon raivauksesta huolimatta Kuusamon maatalous oli vielä 1930-
luvulla alkeellista.192 Koillis-Pohjanmaalla maataloutta täydennettiin poronhoidolla, joka
erityisesti katovuosina toi täydennystä elantoon.

Maatalouden huonon tuoton vuoksi yhtiöillä oli hyvät mahdollisuudet maanhankin-
taan myös Koillis-Pohjanmaalla, koska talollisten ansiolähteet olivat niukat. Todennäköi-
sesti Pudasjärven ja Taivalkosken yksityismetsien heikko tila ja valtionmetsien runsaus
rajoittivat yhtiöiden maanhankintaa. Oululaiset kauppahuoneet katsoivat edullisemmaksi
vaihtoehdoksi sijoittaa Kainuun metsiin.

3.3.3. Lappi ja Peräpohjola

Kemijokialueella käynnistyi huomattavan vilkas tukkiliike muuta Pohjois-Suomea aiem-
min. Ensimmäinen suursavottakausi alkoi Peräpohjolassa 1870- ja toinen 1890-luvulla.
Vuosisadan vaihteessa koko Metsä-Lappi oli sahapuun hankinta-alueena. Ensimmäiset
suursavottakaudet eivät välittömästi vaikuttaneet yhtiöiden maanhankintaan. Kuitenkin
laajat hakkuut antoivat yhtiöille tietoa alueen metsävaroista ja ennen kaikkea kuljetus-
oloista ja -kustannuksista. Yhtiöillä tuskin oli ollut uskallusta omien metsien hankintaan
ilman savotoinnin tuomaa kokemusta.

Puutavarayhtiöt ostivat maata Peräpohjolasta ja Lapista seuraavasti:

190.  Ervasti 1978, s. 475–478. Ervasti 1997, s. 60–63.
191.  Ervasti 1997, s. 60–63.
192.  Ervasti 1978, s. 705–708.
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Taulukko 16. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja Peräpoh-
jolassa vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm /pinta-
ala, ha.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta oli suhteellisen vähäistä vuosisadan vaihteeseen saak-
ka. Tilakauppojen pääpaino oli maanhankinnan alkuvaiheessa rannikkopitäjissä, Pohjan-
lahteen laskevien jokien suualueilla sekä Rovaniemen pitäjässä, joka oli ollut Peräpohjo-
lan sahakeskus Kemijokisuun sahojen perustamiseen saakka. Vuosisadan vaihteesta lähti-
en yhtiöiden maanhankinta kohdistui Kittilään, Sodankylään, Kemijärvelle ja Kuolajär-
velle. Kemijoen vesistöalueen metsät tulivat Tornio- ja erityisesti Kemijokisuun sahojen
tärkeiksi hankinta-alueiksi. Vuosina 1900–1915 yhtiöiden maaomaisuus kasvoi 20 815,5
hehtaarista 103 012,3 hehtaariin. Niiden maaomaisuus viisinkertaistui 15 vuoden aikana.
Vuoteen 1915 yhtiöt olivat ostaneet Sodankylästä 32 608,1, Kittilästä 20 849,9, Kuolajär-
veltä 17 979,7 ja Kemijärveltä 13 066,9 hehtaaria maata. Neljän pitäjän alueella oli 82 %
yhtiöiden Lapissa ja Peräpohjolassa omistamasta maasta. Tärkein syy yhtiöiden maanos-
toon Kemijoen vesistöalueelta olivat seudun runsaat metsävarat. Puumäärältään alue oli
Pohjois-Suomen mittavin, ja Kemijoki oli Suomen halvin uittoväylä.

Puutavarayhtiöiden omistuksessa oli vuonna 1915 Peräpohjolan ja Lapin tilamäärästä
suhteellisen pieni osa:

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Alatornio 1/15,5 1/15,5 1/15,5 2/127,5 4/470,8 7/996,7 7/996,7
Karunki 2/306,5 2/306,5 1/200,1 - - - -
Kemijärvi - - - 2/1 210,3 2/1 210,3 15/8 899,4 22/13 066,9
Kemin mlk 2/434,8 2/373,6 1/228,2 1/228,2 2/245,0 4/522,6 6/630,3
Kittilä - - 4/3 171,7 8/6 497,3 13/13 363,4 16/15 087,5 25/20 849,9
Kolari 1/305,2 1/305,2 1/ 305,2 1/305,2 4/1 421,4 4/1 421,4 7/3 180,4
Kuolajärvi - - 2/1 081,5 2/784,5 2/784,5 17/12 710,7 28/17 979,4
Muonio - - 1/401,8 - - - 1/546,4
Rovaniemi 4/1 978,6 4/1 978,6 4/1 978,6 4/1 978,6 6/2 845,1 8 /3 776,7 12/7 087,9
Simo 3/2 552,4 3/2 552,4 2/2 320,8 2/2 320,8 1/2001,4 2/2 134,8 2/2 320,7
Sodankylä - 1/192,2 5/4 087,8 9/5 951,8 25/17 831,4 45/26 200,5 51/32 608,1
Tervola 2/725,7 2/725,7 2/725,7 1/296,4 1/296,4 2/316,8 4/961,4
Turtola - - - 1/581,8 2/1596,4 2/1 602,1 2/1 797,9
Ylitornio 1/533,1 1/533,1 1/533,1 1/533,1 1/975,6 1/975,6 2/9 86,3
yht. 16/6 851,8 17/6 982,8 25/15 050,2 34/20 815,5 63/43 041,7 123/74 644,8 169/103 012,3
Lähde: Kemin ja Kittilän kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Kemin
kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 32, 37, 42, 46b, 47, 51b, 52, 56b, 57, 62b. Kittilän kihla-
kunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb 1: 3–4, Bb1:6, Bb1:7. OMA. Kemin kihlakunnan henkikirjoitta-
jan arkisto. Mikrofilmatut henkikirjat ES: 4149, 4153–4154, 4159–4160, 4161–4162, 4167–4168, 4175–4176,
4185, 4200. Lapin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Mikrofilmatut henkikirjat. ES: 4149–4150, 4154, 4160,
4162, 4168, 4176–4177, 4200–4201. KA. Taulukossa mainittujen pitäjien maarekisterikirjat tai niiden jäljennök-
set. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA. Kauppakirjakokoelma. Kemi Oy. OMA.
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Kolarin, Kittilän, Sodankylän ja Kuolajärven pitäjien alueella yhtiöiden omistamien
tilojen suhteellinen määrä oli suurin. Lukuun ottamatta Kolaria ero Tornionjokivarren ja
rannikkoalueen pitäjiin oli selvä: niissä yhtiöt omistivat vain noin prosentin kaikista
tiloista.

Pitäjien kokonaispinta-alasta ja yksityisestä maasta yhtiöt omistivat seuraavat suhteel-
liset määrät:

Lapin ja Peräpohjolan koko maa-alasta puutavarayhtiöiden osuus oli erittäin pieni. Alue
oli pinta-alaltaan laaja ja asutus harvaa. Puutavarayhtiöiden keskeisimmilläkin hankinta-
alueilla niiden omistusosuus oli vain 1,4–3,6 %. Koska valtio omisti suuren osan metsis-
tä, yhtiöiden maanhankinta keskittyi suhteellisesti pienelle alueelle. Yksityisestä maasta
oli puutavarayhtiöiden omistuksessa Kemijoen keski- ja yläjuoksulla 4,0–10,2 %. Huo-

pitäjä tilojen lukumäärä puutavarayhtiöiden tilat %
Alatornio 598 7 1,2
Karunki 183 - 0,0
Kemijärvi 314 22 7,0
Kemin mlk 336 6 1,8
Kittilä 516 25 4,8
Kolari 138 7 5,1
Kuolajärvi 254 28 11,0
Muonio 139 1 0,7
Rovaniemi 454 12 2,6
Simo 227 2 0,9
Sodankylä 661 51 7,7
Tervola 235 4 1,7
Turtola 153 2 1,3
Ylitornio 288 2 0,7
yht. 4 496 169 3,8

pitäjä kokonaispinta-ala, ha % yksityinen maa-ala, ha %
Alatornio 86 747 1,1 86 747 1,1
Karunki 23 689 0,0 23 544 0,0
Kemijärvi 346 595 3,6 209 430 6,2
Kemin mlk 57 329 1,1 50 170 1,3
Kittilä 805 618 2,6 187 984 11,0
Kolari 228 106 1,4 25 958 12,3
Kuolajärvi 1 185 397 1,5 151 206 11.8
Muonio 179 225 0,3 35 908 1,5
Rovaniemi 825 181 0,9 178 933 4,0
Simo 225 165 1,0 82 587 2,8
Sodankylä 1 995 075 1,6 321 246 10,2
Tervola 178 346 0,5 93 414 1,0
Turtola 143 059 1,3 49 492 3,6
Ylitornio 273 396 0,4 133 047 0,7
yht. 6 552 928 1,6 1 629 666 6,3
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mion arvoinen pitäjä oli Kolari, jossa yhtiöiden osuus yksityisestä maasta oli Lapin ja
Peräpohjolan korkein: 12,3 %. Yksityisen maan määrä oli alueella vähäinen, vain 25 958
hehtaaria. Muissa Tornionjokivarren pitäjissä yhtiöiden osuus yksityisestä maasta oli huo-
mattavasti pienempi.

Huomattava määrä yhtiöiden omistamista tiloista Lapissa ja Peräpohjolassa oli lam-
puotien käytössä193:

vuosi yhtiöiden tilat, asutut tilat, %
lkm lkm

1905 63 57 90,5
1910 123 100 81,3
1915 169 142 84,0

Vuonna 1905 yhtiöiden tiloista oli asuttuina noin 90 %. Vuosina 1910–1915 arennille oli
annettu vielä noin 80 % tiloista. Korkea vuokra-aste johtui siitä, että huomattava osa yhti-
öitten omistamista tiloista sijaitsi Kemijärvellä, Kuolajärvellä ja Sodankylässä. Isojako oli
täysin toteuttamatta Kemijärvellä, Kuolajärvellä ja Sodankylässä jakotoimet olivat vielä
kesken. Kuten aiemmin on jo todettu, toteutumaton isojako esti lohkotilojen erottamisen
ja yhtiöt halusivat säilyttää tilojen manttaaliluvun suurena. Koillis-Lapin maanomistus-
olot olivat samanlaiset kuin Kuusamossa.

Peräpohjolassa ja Lapissa tilakauppoja olivat tehneet vuosina 1885–1915 seuraavat
yhtiöt:

Taulukko 17. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

193. Lapin ja Peräpohjolan pitäjien henkikirjat v. 1905, 1910, 1915. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat. Bb: 51b, 52, 56b, 57, 62b. Kittilän kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat.
Bb1:6, 1:7. OMA. Kemin kihlakunnan mikrofilmatut henkikirjat Es 4167–4168, 4175–4176, 4185, 4200.
KA. Lapin kihlakunnan mikrofilmatut henkikirjat Es 4168, 4176–4177, 4200–4201. KA. 

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Alterman & Brandström 1/206,6 - - - - - -
Anders Kurth 3/872,7 4/1 177,9 - - - - -
Anders Kurth & Co - - 4/2 015,1 11/4 777,2 4/1 868,7 8/3 909,9 10/3 655,3
G. & C. Bergbom 2/576,7 4/1 151,1 3/1 367,8 4/1 664,2 3/1 383,9 2/798,6 3/1 383,3
J. W. Snellman G:son 2/1 374,2 2/ 1 374,2 4/ 2 598,7 4/2 884,3 3/1 644,5 3/1644,5 5/2 729,0
Karihaara Ångsågs Ab - 1/228,2 1/228,2 - - - -
Halonen Ångsågs Ab - - - - 1/2001,4 3/2429,0 3/2429,0
Kemi Ångsågs Ab 1/228,2 - - - - - -
Kemijoensuu Oy - - - - - - 1/319,3
Reposaaren Höyrysaha Oy - - - 1/395,6 1/395,6 1/395,6 1/395,6
Torneå Ångsågs Ab 3/611,6 2/306,5 3/907,1 1/305,2 - - -
Trävaru Ab Torneå - - - - 10/ 8 963,0 10/9 568,3 12/11 404,9
Trävaru Ab Kemi - - - 3/1 930,8 30/19 211,7 79/45 084,6 115/68 016,5
Ab Uleå Oy - - - - - - 2/1807,4
sahan tai puutavaraliikkeen 
omistaja 4/2 981,7 4/2 744,6 10/ 7 933,7 10/8 858,2 11/7 572,9 17/10 814,3 17/10 872,0

yht. 16/6 851,8 17/ 6 982,8 25/15 050,2 34/20 245,7 63/43 041,7 123/74 644,8 169/103 012,3
Lähde: Kemin, Kittilän ja Lapin kihlakuntien henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Kemin kihlakunnan hen-
kikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 32, 37, 42, 46b, 47, 51b, 52, 56b, 57, 62b. Kittilän kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.
Henkikirjat. Bb1: 3–4, Bb1:6, Bb1:7. OMA. Kemin kihlakunnan mikrofilmatut henkikirjat. ES 4149, 4153–4154, 4159–4160,
4161–4162, 4167–4168, 4175–4176, 4185, 4200. Lapin kihlakunnan mikrofilmatut henkikirjat. ES 4149 4150, 4154, 4160,
4162, 4168, 4176–4177, 4200–4201. KA. Taulukossa mainittujen pitäjien maarekisterikirjat tai niiden jäljennökset. Kunnittais-
ten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Ennen 1890-luvun puoliväliä yhtiöt olivat ostaneet maata lähinnä sahalaitosten rakenta-
mispaikoiksi. Sahatilat olivat pinta-alaltaan satojen hehtaarien laajuisia: Hakokönkään,
Meltauksen, Sinetän ja Karihaaran sahat sijaitsivat 228,2–397,8 hehtaarin tiloilla.194 Tor-
neå Ångsågs Ab ja Anders Kurth olivat ensimmäisiä sahayrittäjiä, jotka ostivat Peräpoh-
jolasta ja Lapista metsiä pohjineen hankkiakseen raaka-ainetta. Torneå Ångsågs Ab osti
ensimmäiset tilat Karungista ja Kolarista ja Anders Kurth Kittilästä ja Sodankylästä.195

Terje Olsenin suurisuuntaisiin toimiin ei kuulunut maanosto. Kemi Ångsåg Ab ja Olse-
nin liiketoimia jatkanut Karihaara Ångsåg Ab tyytyivät Junton tilan ja Rovaniemen Kont-
tisen omistamiseen. Ennen Kemi-yhtiön perustamista oululaiset kauppahuoneet omistivat
seitsemän tilaa, joiden pinta-ala oli yhteensä 3 966,5 hehtaaria. Maanhankinnan osalta
puutavarayhtiöt kiinnostuivat laajamittaisesti Lapista ja Peräpohjolasta vasta vuosisadan
vaihteen jälkeen.

Kuva 25. Terje Olsenin rakennuttama Konttisen kartano Rovaniemellä vuonna 1925. Tilalla
asui Kemi-yhtiön metsäpäällikkö. Rakennus tuhoutui vuonna 1940 Rovaniemen ilmapommi-
tuksissa. – Lapin maakuntamuseon kokoelma.

Anders Kurth ja oululaiset kauppahuoneet olivat vielä vuonna 1900 suurimmat maan-
omistajat. Suurin osa Anders Kurthin tiloista sijaitsi Kemijoen vesistöalueella, vaikka yri-
tyksen sahat olivatkin Tornionjoen vaikutuspiirissä. Toiminimen vuonna 1900 omistamat
tilat sijaitsivat Kittilässä sekä Sodankylässä. J. W. Snellman G:sonin ja G. & C. Bergbo-
min maaomaisuus, yhteensä 4 548,5 ha, sijaitsi Turtolassa, Rovaniemellä, Tervolassa ja

194. Rovaniemen pitäjän ja Kemin maalaiskunnan maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekisterikirjojen koko-
elma. OMA.

195. Karungin ja Kolarin henkikirjat v. 1885. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 32. Kittilän hen-
kikirjat v. 1895. Kittilän kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb1: 3–4. Sodankylän henkikirjat v. 1895.
Lapin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Mikrofilmatut henkikirjat ES 4160. KA.
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Kolarissa. Vuosisadan vaihteen jälkeen Kemi-yhtiö ja Trävaru Ab Torneå olivat suurim-
mat maanomistajat. Ruotsalaisella Trävaru Ab Torneålla oli tiloja Tornionjokivarressa
Kolaria ja Muoniota myöten. Suurimmillaan yhtiön maaomaisuus oli vuonna 1915, jol-
loin se omisti 12 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 11 404,9 hehtaaria. Kemi-
yhtiöstä tuli vuoteen 1915 mennessä suurmaanomistaja. Se omisti vuonna 1905 30 tilaa,
joiden yhteispinta-ala oli 19 211,7 hehtaaria. Seuraavan viiden vuoden aikana yhtiö teki
kaupat 49 tilasta ja 25 872,9 hehtaarista. Metsien määrän kasvu taittui vuodesta 1910 läh-
tien: vuoteen 1915 mennessä omaisuus karttui enää 36 tilaa ja pinta-ala 22 931,9 hehtaa-
ria. Yrityksellä oli vuonna 1915 Lapissa ja Peräpohjolassa 115 tilaa, joiden yhteen las-
kettu pinta-ala oli 68 016,5 hehtaaria.

Puutavara Osakeyhtiö Kemin maaomaisuus jakaantui vuonna 1915 Lapissa ja Perä-
pohjolassa seuraavasti:

Kemi-yhtiö oli ostanut eniten maata Kemijärveltä, Kittilästä, Kuolajärveltä ja Sodanky-
lästä. Kittilää lukuun ottamatta Kemi-yhtiön omistusosuus edellä mainituissa pitäjissä
sijainneesta yhtiöiden maaomaisuudesta oli tosiasiassa miltei 100 %, koska Sodankylässä
ja varsinkin Kuolajärvellä yrityksen pääosakkaiden nimissä oli huomattavia määriä maa-
ta. Esimerkiksi Kuolajärvellä yhtiön omistajilla oli 9 627,1 hehtaaria maata. Kittilässä
vallitsi paikallinen kilpailutilanne: Trävaru Ab Torneå omisti 8 494,1, Anders Kurth & Co
1 871,4, J. W. Snellman G:son 798,3 ja G. & C. Bergbom 502,2 hehtaaria maata.196

Kemi-yhtiön hallussa oli vuonna 1915 Lapissa ja Peräpohjolassa puutavarayhtiöiden
maaomaisuudesta 66 %. Kun otetaan huomioon yhtiön pääosakkaiden nimissä ollut maa,
omistusosuus kohosi 75 %:iin.

Ainoana maata omistaneena eteläsuomalaisena yhtiönä Lapissa ja Peräpohjolassa oli
porilainen Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiö. Se omisti Kemijärven Ylikylästä Oinaan
tilan.197 Raaka-aineen hankintaa varten tilaa tuskin oli ostettu, vaan se mahdollisesti oli
yhtiön metsänostajien tukikohta. Halonen Ångsågs Ab:n, Kemijoensuu Oy:n ja Ab Uleå
Oy:n maaomaisuuden määrä oli vähäinen. Uleå-yhtiön 1 807,4 hehtaaria sijaitsi Rova-
niemellä Simojoen vaikutuspiirissä. Myöhemmin tilat kuuluivat Ranuan pitäjään.198

pitäjä tilojen lukumäärä/pinta-ala, ha % yhtiöiden tiloista
Alatornio 1/133,2 13,8
Kemijärvi 19/12 671,3 97,0
Kemin mlk 6/630,3 100,0
Kittilä 13/9 183,9 44,0
Kolari 1/305,2 9,5
Kuolajärvi 14/8 352,3 46,5
Rovaniemi 10/5 260,8 74,2
Sodankylä 48/30 814,5 94,5
Tervola 3/665,0 69,2
yht. 115/68 016,5 66,0

196. Kittilän henkikirjat. Lapin kihlakunnan henkikirjoittajat arkisto. Mikrofilmatut henkikirjat. ES 4200. KA.
Kittilän maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

197. Kemijärven henkikirjat v. 1900. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 46b. OMA.
198. Ranuan henkikirjat v. 1920. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 66b. OMA 
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Ensimmäiset sahanomistajien nimissä olleet tilat olivat sahatiloja, jotka oli ostettu
sahojen rakentamispaikoksi. Raaka-ainetarpeisiin ne olivat liian pieniä. A. Anderson,
Hans Holck, Jagob Håkanson, J. G. Pentzin, Otto Qviström ja L. Tichanoff olivat Lapin ja
Peräpohjolan vanhojen vesisahojen tai ensimmäisten pienten höyrysahojen omistajia. Var-
sinainen sijoitustoiminta alkoi kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja myöhemmän
Kemi-yhtiön omistajien maanhankinnan myötä. Karl Pentzin, Hugo Rickhard Sandberg,
Aarne Snellman, Karl August Snellman ja Reinhold Weckman omistivat vuonna 1915
yhteensä 9 172,0 hehtaaria maata Kemijoen vesistöalueelta. Seuraavassa taulukossa on
esitetty sahan ja puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus yksityiskohtaisesti:

Taulukko 18. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Huomionarvoista puutavarayhtiöiden maanhankinnassa Peräpohjolassa ja Lapissa oli
yhtiöiden omaisuuden keskittyminen Kemijoen vesistöalueelle ja Puutavara Osakeyhtiö
Kemille. Sodankylä, Kemijärvi, Kuolajärvi ja Kittilä olivat yhtiöiden maanhankinnan
kannalta tärkeimpiä pitäjiä: 82 % yhtiöiden omistamasta maasta sijaitsi edellä mainituis-
sa kunnissa. Koskemattomat metsät, suuri puuvarasto, mäntyvaltainen puusto ja suuri
hyväkasvuisen metsämaan osuus kokonaispinta-alasta yhdistyivät hyviin ja edullisiin uit-
toreitteihin. Kitinen ja Luiro yhtyivät Kemijoeksi Pelkosenniemellä, ja Kittilän halki vir-
taava Ounasjoki yhtyi Kemijokeen Rovaniemellä. Luontainen kuljetusverkosto lukuisine
sivujokineen ja niihin virtaavine puroineen tekivät puunhankinnan mahdolliseksi laajoil-
ta alueilta. Kemijärvellä ja Kuolajärvellä keskeneräisen isonjaon takia tiloja ostaneista
yhtiöistä tuli pinta-alaltaan laajojen metsälohkojen osakkaita. Esimerkiksi kauppahuone J.
W. Snellman G:son ja G. & C. Bergbom tekivät vuonna 1890 Suomen siihen mennessä
suurimman metsäkaupan Kemijärven Isonkylän lohkon osakkaiden kanssa. Metsälohkon

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Anderson, A. - - - - - 1/133,3 -
Holck, H. 1/429,3 - 1/429,3 2/1 216,8 1/402,1 1/402,1 -
Håkanson, J. 1/2001,4 - - - - - -
Pentzin, J. G. 1/319,3 2/2 320,7 3/3 527,2 3/3 527,2 1/494,5 2/1 700,3 2/1 700,3
Pentzin, K. - - - - - 1/1 148,4 2/1 659,6
Qviström, O. 1/231,7 1/231,7 - - - - -
Sandberg, H. R. - - 2/2 379,0 2/2 272,6 4/3 679,9 5/3 072,6 5/2 444,0
Snellman, A. - - - - - 1/618,2 1/618,2
Snellman, K. A. - - 2/1 081,5 1/550,6 2/1 255,4 4/2 401,3 5/3 732,8
Tichanof, L. - 1/192,2 2/516,3 1/324,1 2/774,1 - -
Weckman, R. - - - 1/966,9 1/966,9 2/1 338,1 2/717,1
yht. 4/2 981,7 4/2 744,6 10/7 933,3 10/8 858,2 11/7 572,9 17/10 814,3 17/10 872,0
Lähde: Kemin, Kittilän ja Lapin kihlakuntien henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Kemin
kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 32, 37, 42, 46b, 47, 51b, 52, 56b, 57, 62b. Kittilän kihla-
kunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb1: 3–4 , Bb1: 6, Bb1:7. OMA. Kittilän kihlakunnan mikrofilma-
tut henkikirjat. ES 4149, 4153–4154 , 4159–4160, 4161–4162 , 4167–4168, 4175–4176, 4185, 4200. Lapin
kihlakunnan mikrofilmatut henkikirjat. ES 4149–4150 , 4154, 4160, 4162, 4168, 4176–4177, 4200–4201. KA.
Taulukossa olevien pitäjien maarekisterikirjat tai niiden jäljennökset. Kunnittaisten maarekisterikirjojen koko-
elma. OMA.
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pinta-ala oli 40 000 hehtaaria, ja Kemi-yhtiö päätti savotan jokatalvisten hakkuiden jäl-
keen seitsemän vuoden kuluttua.199

Kemi-yhtiön puun- ja maanhankintaa johti metsäpäällikkö Hugo Richard Sandberg.
Hänen mukaansa Kemijärvi tuli olemaan yhtiön toiminnan keskuspaikka vielä 1900-
luvun alussa. Huomio oli kiinnitettävä Kemijoen latvavesistön metsävaroihin, jotta vältyt-
täisiin savotoinnin hajauttamiselta. Sandbergin mielestä Ounasjokivarren metsät olivat
liian repaleisia aiempien hakkuiden jäljiltä. Tornion- ja Muonionjoen metsille ei kannatta-
nut panna suurempaa painoa, koska siellä vedätys ja uitto tuottivat liian suuria vaikeuksia
Kemijokeen verrattuna.200

Kemi-yhtiön maanhankintaan vaikuttivat myös Puutavarayhtiö Kowdan metsäkaupat
Kuolajärven ja Sodankylän itäosissa. Englantilais-ruotsalais-norjalainen Kowda aloitti
vuonna 1900 sahauksen Koudassa ja rakensi vuonna 1913 toisen sahan Muurmannille
lähelle Kuolaa. Vuosisadan vaihteessa Hugo Richard Sandberg tunsi Kowda Ab:n pahaksi
kilpailijaksi Koillis-Lapissa, ja vastatoimiin oli ryhdyttävä laajentamalla Kemi-yhtiön
hankinta-aluetta vedenjakajan itäpuolelle.201 Kemi-yhtiön maanhankinta ja -omistus
Kuolajärvellä ja Sodankylässä oli selkeä osoitus kilpailevalle Kowdalle Kemi-yhtiön
vakiintuneesta asemasta alueen metsävarojen käyttäjänä. Arvovalta ei perustunut pelk-
kiin konsessiokauppoihin, vaan maaomaisuuteen.

Kuva 26. Tukkien koneellinen vedätys vedenjakajan itäpuolelta vaati erityisjärjestelyjä. Jänes-
ojan pumppuasema Nuorttin konesavotassa v. 1913–1916. Höyryveturien tarvitsema vesi ajet-
tiin sammioreellä vesisäiliöihin, joista se tankattiin veturiin. – Lapin metsämuseo.

199. Virtanen 1993, s. 40.
200. Pelkonen 1989, s. 10.
201. Virtanen 1993, s. 397–398.
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Kemijoen vesistöalueella valtio oli suurin metsänomistaja. Puun tarjonta oli vakaata, ja
Kemi-yhtiön kilpailuasema oli vahva, eikä sen tarvinnut välttämättä hankkia metsiä suo-
jellakseen omaa reviiriään, niin kuin sen omistajat Snellmanit ja Bergbomit joutuivat
tekemään Kainuussa.202 On todennäköistä, että Koillis-Lappia lukuun ottamatta Kemi-
yhtiö ei edes pyrkinyt aktiiviseen maanhankintaan. Esimerkiksi Kemijärvellä yhtiön maa-
omaisuus karttui metsälohkojen hakkuiden yhteydessä. Isonkylän lohkon hakkuiden
aikaan yhtiö teki Kemijärvellä huomattavasti tilakauppoja. Ilmeisesti osa lohkokunnan
talollisista oli valmis myymään tilansa metsälohkon hakkuut saaneelle yhtiölle. Sen maa-
omaisuus karttui savotoinnin ohella ilman erityistä ostoaktiivisuutta.

Kuolajärvi, Kemijärvi ja Sodankylä olivat vuosisadan vaihteessa syrjäisiä, pitkien etäi-
syyksien takana olevia erämaapitäjiä. Ihmisten toimeentulo perustui karja- ja porotalou-
teen sekä metsätuloihin. Poronhoidon merkitys oli huomattava203, koska esimerkiksi
vuonna 1901 Lapin kihlakunnan asukkaista 71,4 % ja Kemin kihlakunnan asukkaista
19,4 % oli poronomistajia. Täysin poronhoidon varassa elivät tunturien saamelaiset,
mutta Metsä-Lapin, Peräpohjolan ja Koillis-Pohjanmaan poronomistajat olivat talollisia
ja maanviljelijöitä. Heidän lisäkseen porokarjaa omistivat tilattomat.204 Metsätulojen ja
metsätyövoiman määrä Kemijokivarren savotoilla noudatti paljolti yleistä suhdannekehi-
tystä. Ensimmäinen huomattava työvoimankysyntä kohdistui Pohjois-Suomen ulkopuo-
lelle 1870-luvun alussa, ja 1890-luvulla työvoimaa jouduttiin houkuttelemaan Kainuusta,
Savosta ja Keski-Suomesta sanomalehti-ilmoituksin. 1920-luvulla Pohjois-Suomessa
puhuttiin ”villistä talvesta”. Työvoimapulan takia palkat nousivat huomattavasti, ja
samaan aikaan myös kantohinnat kohenivat. Paperipuusavottojen avautuminen 1920-
luvun alussa ja suotuisa suhdannekehitys toivat täystyöllisyyden Pohjois-Suomen metsiin.
Hyvästä työllisyystilanteesta pääsivät osallisiksi jätkien lisäksi myös talolliset.205 Maata-
louden tuotto oli huonojen niittyjen ja miltei olemattoman peltopinta-alan sekä puoliark-
tisten olojen takia alhaisempi kuin Peräpohjolan rannikkokunnissa, Kemi-, Simo- ja Tor-
nionjoen suistossa. Koillis-Lapin väestö sai toimeentulonsa, mutta leveää leipää ei syöty.
Mahdollisuudet ”helpoille päiville” pääsemiseen olivat vähäiset. Metsän myyntitulot tai
koko tilan myynti toivat luontaistaloudessa eläville ihmisille olosuhteisiin nähden paljon
rahaa. Vastaavanlaisen summan ansaitsemiseen muulla keinoin ei ollut minkäänlaisia
mahdollisuuksia, kuten ei muuallakaan Pohjois-Suomessa. Ansiomahdollisuuksien yksi-
puolisuus saattoi pakottaa talollisia tilakauppoihin.

Peräpohjolan rannikkoalueella ja Tornionjokivarressa luonnon tarjoamat edellytykset
olivat Kemijoen latvaseutuja paremmat. Suurten jokien alajuoksulla lohenkalastus oli
ollut 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä karjataloutta tärkeämpi toimeentulon
lähde. Siellä maatilojen tuloista jopa 75 % saatiin kalastuksesta.206 Ennen pitkää ryöstö-
pyynnin vuoksi lohisaaliit ehtyivät, ja vähitellen kalastus alkoi menettää taloudellista
merkitystään. Lohenpyynnin avulla vaurastuneiden pitäjien tärkeimmäksi elinkeinoksi
tuli myöhemmin karjatalous.207 Vuoteen 1920 tultaessa Peräpohjolan kunnista vain
Kemissä, Alatorniolla ja Karungissa peltoala kokonaispinta-alasta oli kahden prosentin

202. Virtanen 1993, s. 385.
203. Maaherran vuosikertomus v. 1900, s. 13. Oulun lääninkanslian arkisto. Hb:8. OMA.
204. Suomenmaa IX.2.1931, s. 76–81. Heinänen 1993, s. 156.
205. Heikkola 1982, s. 149. Ahvenainen 1970, s. 493. Virtanen 1993, s. 181.
206. Massa 1983, s. 35. Satokangas 1997, s. 207. Rantatupa 1988, s. 191.
207. Massa 1983, s. 41–43, 45. Satokangas 1997, s. 307. Taulukko 27.
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vaiheilla. Muissa Peräpohjolan kunnissa vastaava luku oli 0,5 % ja Lapissa 0,05–
0,1 %.208 Rannikkoalueella talollisten toimeentulomahdollisuudet olivat Peräpohjolan ja
Lapin parhaat lähinnä karjan paremman tuoton, tuottoisempien niittyjen, vähemmän hal-
lanarkojen maiden ja runsaamman peltoalan vuoksi. Lisäksi maataloustuotteiden parem-
mat markkinointimahdollisuudet tiheämmän maantieverkoston ja rautatien sekä kasva-
vien asutuskeskusten ansiosta (Kemi, Tornio) innostivat talollisia maatalouden kehittämi-
seen.209 Ruotsin rajan läheisyys luonnollisesti vilkastutti elämää ja kauppaa. Tornionjoki-
varren pitäjien, Alatornion, Kemin maalaiskunnan ja Simon elinkeinoelämä painottui
Rovaniemeä, Kemijärveä, Sodankylää tai Kuolajärveä vähemmän metsätalouteen. Savo-
tat siirtyivät vuosisadan vaihteessa yhä ylemmäksi Kemijokivarteen, mutta rannikkoalu-
eella maataloustuotteiden kysyntä kasvoi.210

Tornionjokivarren pitäjissä puutavarayhtiöillä oli vuonna 1915 maata yhteensä 7 507,5
hehtaaria, joka oli 7,8 % yhtiöiden koko maaomaisuuden määrästä. Eniten maata yhtiöt
olivat ostaneet Kolarista, 3 180,4 hehtaaria. Suurimmat maanomistajat olivat Anders
Kurth & Co ja Trävaru Ab Torneå. Yhtiöiden mielenkiinto maakauppoihin oli Tornionjo-
kivarressa vähäistä useista syistä. Alueen metsävarat olivat heikommat Kemijoen vesistö-
alueeseen verrattuna. Tukkimetsien puute oli ilmeinen erityisesti Alatorniolla, Karun-
gissa, Turtolassa ja Kolarissa.211 Tornionjoen uitto-olot eivät olleet parhaat mahdolliset.
Uittosäädökset sovittiin Venäjän ja Ruotsin välisin neuvotteluin. Niihin oli vaikea tehdä
mahdollisia muutoksia ja korjauksia, koska neuvottelukäytäntö ei ollut riittävän joustava.
Mainitusta syystä kiintolauttojen uitto säilyi Tornionjoessa 1920-luvulle saakka.212 Nii-
den rakentaminen ja uitto vaativat runsaasti työvoimaa ja aikaa, mikä merkitsi kustannus-
ten nousua. Tornionjoki oli rajajoki, jonka kosket oli hankala perata. Tornionjoki oli
Kemijokeen verrattuna huomattavasti huonompi uittoväylä. PELTOSEN mukaan vuosisa-
dan vaihteessa suomalaisten yhtiöiden uittomäärät Tornionjoessa olivat vaatimattomia,
vain 300 000–400 000 tukkia vuodessa.213 Tornionjokivarren pitäjien tilakoko ei ollut
puutavarayhtiöiden harjoittaman metsätalouden kannalta hyvä. Isojako oli saatu päätök-
seen 1840-luvulla, ja vuodesta 1895 lähtien tilojen osittaminen oli mahdollista. Tilojen
jakamisen tarve purkaantui 50 vuoden pysähtyneisyyden jälkeen. Pirstaloituneet tilat214

eivät olleet puutavarayhtiöille parhaita ostokohteita pienen metsäpinta-alan takia.
Lapissa ja Peräpohjolassa toimineista metsäteollisuusyrityksistä Puutavarayhtiö Kemi

kohosi hallitsevaan asemaan niin tuotannon määrän kuin maaomaisuudenkin osalta.
Anders Kurth & Co Ab ja Trävaru Ab Torneå eivät kyenneet mitenkään kilpailemaan
Kemi-yhtiön kanssa. ”Lapin leivän isä” hallitsi Kemijokisuuta sahoillaan, mutta myös
Kitisen ja Luiron latvoja maaomaisuudellaan.

208. Suomenmaa IX.2.1931, s. 67–68. Satokangas 1997, s. 283–284. Kuosmanen 1978, s. 264, liite 9. Heinänen
1993, s. 150–152. Rantatupa 1988, s. 144.

209. Maaherran vuosikertomus v. 1906. Oulun lääninkanslian arkisto. Hb:9. OMA.
210. Satokangas 1997, s. 285.
211. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta. Komiteamietintö n:o 4/1900, s. 439. Castren 1903,

Karttaliite.
212. Auer 1968, s. 55.
213. Peltonen 1991, s. 51–52. Auer 1968, s. 77.
214. Esimerkiksi Alatornion henkikirjat v. 1885 ja 1900. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 32,

47. Satokangas 1997, s. 284.
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3.3.4. Oulun ja Raahen seudut

Pohjanlahden rannikkoalueen elinkeinoelämä ei rakentunut metsien varaan, vaan karjata-
lous ja maanviljely täydennettynä rannikkokalastuksella tuottivat asukkaille elannon.
Oulun ja Raahen läheisyys vilkastutti talouselämää ja esimerkiksi Oulun kaupungin huol-
lon turvaamisessa lähiseutujen pitäjillä oli huomattava osa. Koko 1800-luvun ajan oli
maanviljelyksen painopiste Oulun läänin eteläisissä kunnissa. Kalajoki, Pyhäjoki ja Siika-
joki olivat suurimmat viljankasvattajat. Salon kihlakunta tuotti 1800-luvun puolivälissä
120 000–150 000 tynnyriä viljaa. Vastaavasti Kemin kihlakunnan sato oli 50 000 tynny-
riä ja Lapin 5 000 tynnyriä.215 Vaikka satomäärät olivat Salon kihlakunnassa muuta Poh-
jois-Suomea korkeammat, se ei kuitenkaan välttämättä merkinnyt viljan ylituotantoa, kos-
ka leivän syöjiäkin oli runsaasti. Kuitenkin Oulun läänin eteläisissä pitäjissä oltiin elintar-
vikkeiden osalta omavaraisia vuosisadan vaihteessa, hyvinä vuosina viljaa riitti myyntiin-
kin.216 VIHOLAN mukaan eteläinen ja läntinen osa Pohjois-Pohjanmaata oli perinteises-
ti vahvaa maatalousaluetta. Limingan, Tyrnävän ja Temmeksen alueelle luonto oli muo-
vannut hyvät edellytykset kasvinviljelylle ja karjataloudelle. Pohjois-Pohjanmaan maata-
lous kilpaili tuotannon arvoltaan Etelä-Suomen varsinaisten maatalousalueiden kanssa.
Vuonna 1913 tuotannon arvo oli asukasta kohden laskettuna 221 markkaa, joka oli
VIHOLAN tutkimuksen mukaan korkein koko Suomessa. Maatalouden tuotannon arvo
oli kasvanut vuodesta 1880 lähtien 9 markkaa, jolloin asukasta kohden tuotannon arvo oli
212 markkaa.217 Tuottavasta maataloudesta kertoi myös Oulun eteläpuoleisen rannikko-
alueen suhteellisen suuri peltoala, joka vaihteli 5–13,8 %:iin pitäjien kokonaispinta-alas-
ta.218 Rannikkopitäjien kasvavan väestön toimeentulo-ongelmia eivät ratkaisseet metsä-
työt ja talollisten oli kehitettävä maataloutta metsänmyynnin sijasta. Metsätalouden tuot-
toa kompensoikin pohjoista kannattavampi maatalous sekä rannikkokalastus.219

Pohjanlahden rannikkoalue Kuivaniemeltä Kalajoelle saakka oli sahateollisuuden
raaka-aineen hankinnan kannalta Pohjois-Suomen heikoin alue Tunturi-Lappia lukuun
ottamatta. Alue ei ollut puutonta laajoista niitty- ja suoalueista huolimatta. Huomattavalla
osalla tiloista metsää oli yli oman tarpeen, mutta tukkipuusta oli tuntuva puute. Varhai-
simman metsäarvion mukaan rannikon tuntumassa vallitsi tukkipula jo 1850-luvulla. Lai-
vanrakennus, vesisahat ja 1700-luvulla harjoitettu tervanpoltto olivat kuluttaneet alueen
metsävaroja. Entinen merenpohja ei ollut paras kasvualusta tukkipuulle. Metsäisimmät
alueet olivat sisämaassa Utajärvellä, Muhoksella ja Ylivieskassa.220 Selluloosa- ja hioke-
teollisuuden kehittymättömyyden vuoksi rantametsille ei löytynyt teollista käyttöä. Hau-
kiputaan, Oulun, Raahen ja Kalajoen sahateollisuus joutui toimimaan sisämaasta hankitun
raaka-aineen turvin. Oulu ja Haukipudas olivat useitten uittokelpoisten jokien päätepis-
teitä, mutta Oulujoen eteläpuolella olevia jokia ei voinut verrata uitto-ominaisuuksiltaan
Oulu-, Kiiminki-, Ii- tai Simojokeen. Siika-, Pyhä- ja Kalajoki olivat virtaumaltaan
hitaita, ja niiden vesimäärä kuivina kesinä oli riittämätön. Lisäksi kevättulvat saattoivat

215. Ahvenainen 1985, s. 294, 296.
216. Ahvenainen 1985, s. 296. Kyllönen 1980, s. 285–286. 
217. Vihola 1991, s. 267–269, 352–253 ja 355.
218. Suomenmaa IX.1. 1929, s. 32. Vilmusenaho 1984, s. 77. Kyllönen 1980, s. 282–283.
219. Ahvenainen 1985, s. 299.
220. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta. Komiteamietintö. N:o 4/1900, s. 438–442.
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levittää tukit veden valtaamille rantaniityille. Esimerkiksi Pyhäjoen uittoa hankaloitti
huomattavasti veden korkeuden vaihtelu.221 Metsien merkitys Oulun läänin eteläisissä
rannikkopitäjissä jäi vähäiseksi, mutta täysin vaille metsänmyyntituloja ja työtilaisuuksia
eivät tilalliset jääneet täälläkään. Esimerkiksi Siikajoen uitto työllisti alueen työmiehiä222,
mutta ei alkuunkaan siinä mitassa kuin Lapin ja Koillis-Pohjanmaan jokien uitot.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta jäi vähäiseksi Oulun seudulla:

Taulukko 19. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Oulun seudulla vuo-
sina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Sahayhtiöiden maanhankinta kohdistui vuoteen 1900 saakka Utajärveä lukuun otta-
matta pelkästään sahatilojen hankintaan tai niiden toiminnan kannalta välttämättömien
maa-alojen ostoon. Haukiputaalla, Iissä, Kiimingin Koitelissa ja Oulunsalon Varjakassa
olivat alueen sahat maineen. Yhtiöiden maanhankinta suuntautui metsäisimmille alueille
vuosisadan vaihteen jälkeen. Muhoksella ja Utajärvellä tehdyissä kaupoissa ei ollut kyse
huomattavista maa-alueista, mutta luonteeltaan maanosto oli raaka-aineenhankintaa saha-
teollisuuden tarpeisiin. Yhtiöiden omistamien tilojen ja maan määrä kasvoi tasaisesti vuo-
sina 1900–1915. Vuonna 1900 yhtiöt omistivat 13 tilaa ja 5 538,8 hehtaaria. Viisitoista
vuotta myöhemmin niillä oli 49 tilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 16 729,2 hehtaa-
ria.

221. Turunen 1997, s. 292. Pänkäläinen 1987, s. 224. Vilmusenaho 1984, s. 121.
222. Vilmusenaho 1984, s. 120 ja 127.

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Haukipudas 2/539,6 2/465,1 2/465,1 2/465,1 2/465,1 5/902,0 11/1 356,1
Ii 3/1 143,7 5/1 926,0 2/732,1 2/732,1 1/426,9 2/716,0 5/1 448,8
Kempele - - - - - - -
Kiiminki - 1/414,9 1/414,9 1/414,9 1/414,9 1/414,9 1/414,9
Kuivaniemi - - - - - - -
Liminka - - - - - - -
Lumijoki - - - - - - -
Muhos - - - - - 6/3 247,5 10/5 523,4
Oulun mlk - - - - - 1/508,3 1/521,8
Oulunsalo 1/158,7 1/158,7 1/158,7 2/354,2 2/354,2 2/354,2 2/354,2
Temmes - - - - - - -
Tyrnävä - - - - - - -
Utajärvi - 1/993,5 1/993,5 6/ 3 569,5 13/5 721,4 14/6 246,7 19/7 110,0
Ylikiiminki - - - - - - -
yht. 6/1 842,2 10/3 958,2 7/2 764,3 13/5 535,8 19/7 382,5 31/12 389,6 49/16 729,2
Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 61, 66, 71,
79, 86, 95, 104. Taulukossa mainittujen pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma.
OMA.
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Puutavarayhtiöiden omistamien tilojen osuus tilojen kokonaismäärästä oli vuonna
1915 huomattavan pieni, kuten seuraavasta asetelmasta ilmenee:

Pitäjien pienen tilamäärän vuoksi muutamien kuntien suhteelliset luvut ovat kokonai-
suuteen verrattuna ylikorostuneita. Esimerkiksi Oulunsalossa yhtiöt omistivat vain kaksi
tilaa, mutta peräti 3,3 % tilamäärästä.

Pitäjien kokonaispinta-alasta ja yksityisestä maasta yhtiöt omistivat Oulun seudulla
vuonna 1915 verrattain vähän maata:

Oulun seudulla valtio omisti suhteellisen vähän maata Utajärveä lukuun ottamatta.
Siellä yksityisen maan suhteellisen pienen pinta-alan vuoksi yhtiöiden omistuksen määrä
yksityisestä maasta oli huomattavasti alueen keskiarvoa suurempi.

Oulun seudulla maata hankkivat vuosina 1885–1915 seuraavat yhtiöt:

pitäjä tilojen lukumäärä yhtiöiden tilat %
Haukipudas 167 11 6,7
Ii 288 5 1,7
Kempele 70  - 0,0
Kiiminki 197 1 0,5
Kuivaniemi 199  - 0,0
Liminka 223  - 0,0
Lumijoki 165  - 0,0
Muhos 306 10 3,3
Oulun mlk 172 1 0,6
Oulunsalo 61 2 3,3
Temmes 70  - 0,0
Tyrnävä 265  - 0,0
Utajärvi 271 19 7,0
Ylikiiminki 180 - 0,0
yht. 2 634 49 1,9

pitäjä kokonaispinta-ala, ha % yksityinen maa-ala, ha %
Haukipudas 43 510 3,1 43 479 3,1
Ii 146 570 1,0 146 432 1,0
Kempele 12 680 0,0 12 680 0,0
Kiiminki 26 590 1,5 26 590 1,5
Kuivaniemi 108 650 0,0 108 650 0,0
Liminka 60 150 0,0 60 150 0,0
Lumijoki 30 840 0,0 30 840 0,0
Muhos 101 660 5,4 94 076 5,9
Oulun mlk 24 436 2,1 24 436 2,1
Oulunsalo 7 852 4,5 7 852 4,5
Temmes 12 900 0,0 12 900 0,0
Tyrnävä 38 937 0,0 38 937 0,0
Utajärvi 155 400 4,6 67 606 10,5
Ylikiiminki 83 980 0,0 82 127 0,0
yht. 854 155 2,0 756 755 2,2
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Taulukko 20. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Oulun seudulla vuosina 1885–
1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Vuosisadan vaihteeseen saakka maanomistus keskittyi paikallisten yhtiöiden sahatiloihin
tai sahalaitosten toiminnan kannalta välttämättömien maa-alueiden hankintaan. Oululai-
set kauppahuoneet ja sahayhtiöt aloittivat maanoston sahateollisuuden raaka-ainetarpei-
siin 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Huomion arvoisia olivat oululaisten yhtiöiden
yhteiset tilakaupat. Käytäntöä oli harjoitettu myös Kainuussa ja Koillis-Pohjanmaalla, ja
se poisti täysin myyjien kannalta tärkeän kilpailun. Oululaisten tilat päätyivät vuonna
1912 Ab Uleå Oy:lle, josta tuli alueen suurin yksityinen maanomistaja. Yhtiö omisti
vuonna 1915 43 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 13 904,3 hehtaaria. Omaisuus
oli 87,8 % kaikista yhtiöiden tiloista ja 83,1 % yhtiöiden omistamasta maasta. Ab Uleå
Oy:n Oulun seudulla olevasta maaomaisuudesta 78 % sijaitsi Muhoksella ja Utajärvellä.
Alueellisesti Ab Uleå Oy:n maaomaisuus jakaantui seuraavasti:

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Siuruan sahayhtiö
J. W. Snellman G:son 1/305,2 4/1 499,1 1/305,2 1/305,2 - - -

Kestilän höyrysahayhtiö
G. & C. Bergbom 1/426,9 1/426,9 1/426,9 1/426,9 - - -

Maunun höyrysahayhtiö
G. & C. Bergbom - 1/340,4 - - - - -

G. & C. Bergbom 1/124,7 2/ 539,6 3/ 880,0 3/ 880,0 5/1 597,5 7/1 814,4 -
J. W. Snellman G:son - - - 4/2 269,2 - - -
Uleåborgs Sågverk Ab - - - 1/306,8 - - -
Uleåborgs Sågverk Ab
J. W. Snellman G:son
G. & C. Bergbom

- - - - 5/1 571,4 9/4 344,8 -

Uleåborgs Sågverk Ab
J. W. Snellman G:son - - - - 5/2 292,1 8/3 291,5 -

Varjakka Trävaru Ab - - - 2/354,2 2/354,2 2/354,2 -
Varjakka Trävaru Ab
G. & C. Bergbom
J. W. Snellman G:son

- - - - - 1/508,3 -

E. Sandman
J. W. Snellman G:son - - - - 1/573,8 1/573,8 -

A. Santaholma Oy - - - - - - 2/301,8
Reposaari Oy - - - - - - 1/448,6
Uleå Ab - - - - - - 43/13 904,3
Tikkalan höyrysahayhtiö - - - - - - 2/1 854,5
K. E. Blomberg Oy - - - - - 1/289,1 1/220,0
sahanomistajat 3/985,2 2/1 152,2 2/1 152,2 1/993,5 1/993,5 2/1 213,5 -
yht. 6/1 842,0 10/3 958,2 7/2 764,3 13/5 535,8 19/7 382,5 31/12 389,6 49/16 729,2
Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 61, 66, 71,
79, 86, 95, 104. Oulun seudun pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Hallitsevin asema Uleå-yhtiöllä oli Utajärvellä, jossa se omisti kaikki 19 tilaa. Hauki-
putaalla sahaliikettä harjoittaneet K. E. Blomberg Oy ja A. Santaholma Oy omistivat pel-
kästään sahatiloja ja varastoalueita. Niiden omistuksessa oli yhteensä 3 tilaa ja reilut 500
hehtaaria maata. Tikkalan Höyrysaha Osakeyhtiö toimi Muhoksella ja se omisti yhteis-
pinta-alaltaan 1 854,5 hehtaarin Ala- ja Ylä-Tikkasen tilat. Ainoana maata hankkineena
talousalueen ulkopuolisena yrittäjänä oli porilainen Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiö,
joka omisti Iissä 448,6 hehtaarin suuruisen Meriläisen tilan.

Sahanomistajat ja yhtiöiden osakkaat hankkivat Oulun seudulta omiin nimiinsä vähän
maata:

Taulukko 21. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Oulun seudulla vuosina 1885–
1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm /pinta-ala, ha.

Yhtiöiden osakkaiden ja sahanomistajien maanomistus rajoittui yleensä sahatilaan. Oskar
Goman omisti Kuivaniemen Ailion, P. Antman Kiimingin Koitelin, F. Frantzen Varjakan
ja E. Granfelt Haukiputaan Martinniemen sahan. A. O. Snellman omisti Utajärveltä enti-
sen ruukin tilan Kolehmaisen. Suurimmillaan sahanomistajien maaomaisuus oli vuonna
1910, jolloin he omistivat yhteensä 1 213,5 hehtaaria maata.

Puutavarayhtiöiden maanomistus oli suhteellisen vähäistä Oulun seudulla, mutta vielä
vähäisempää se oli etelämpänä, Salon kihlakunnan alueella. Alue oli vankkaa karjatalous-
aluetta ja viljan tuotannonkin osalta alue oli jokseenkin omavarainen. Paikallisiin metsä-
varoihin alueen taloutta ei voitu rakentaa. Kainuun yhdessä kylässä223 saattoi puutavara-

pitäjä Ab Uleå Oy:n tilat/pinta-ala, ha % yhtiöiden maa-alasta
Utajärvi 19/7 110,0 100,0
Muhos 8/3 668,9 66,0
Oulun mlk 1/521,8 100,0
Haukipudas 8/834,3 60,0
Oulunsalo 2/354,2 100,0
Ii 4/1000,2 69,0
Kiiminki 1/414,9 100,0
yht. 43/13 904,3 83,1

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Goman, O. 1/411,6 - - - - - -
Antman, P. 1/414,9 - - - - - -
Frantzen, F. 1/158,7 1/158,7 1/158,7 - - - -
Snellman, A. O. - 1/993,5 1/993,5 1/993,5 1/993,5 1/993,5 -
Granfelt, E. - - - - - 1/220,0 -
yht. 3/985,2 2/1 152,2 2/1 152,2 1/993,5 1/993,5 2/1 213,5 -
Lähde: Oulun kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Oulun kihlakunnan henki-
kirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 61, 66 71, 79, 86, 95, 104. Oulun seudun pitäjien maarekisterikirjat. Kunnit-
taisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

223. Esimerkiksi Sotkamon Tipasojan kylässä oli vuonna 1915 Ab Uleå Oy:llä maata 11 921.2 ha. Förteckning
ofver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägenhetsdelar och andra landsfastigheter. Ab
Uleå Oy. II Gb:4. OMA. 
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yhtiöillä olla enemmän maata kuin Salon kihlakunnassa yhteensä. Salon kihlakunnassa
yhtiöt omistivat maata seuraavasti:

Taulukko 22. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Salon kihlakunnassa
vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Yhtiöiden maanomistus rajoittui pääasiassa sahatiloihin 1800-luvun lopulle saakka. Vuo-
sisadan alussa maanhankinta vilkastui: yhtiöiden omistaman maan määrä kasvoi vuosina
1900–1905 vajaat 5 000 hehtaaria, ja tilojen lukumäärä kasvoi 11 tilaa. Eniten maakaup-
poja tehtiin Oulaisissa, Paavolassa ja Siikajoella. Yhtiöiden maanomistus oli laajimmil-
laan vuonna 1910, jolloin ne omistivat 24 tilaa ja 8 312, 7 hehtaaria maata. Vuoteen 1915
mennessä maaomaisuuden määrä supistui 6 156,9 hehtaariin, mutta tilaluku nousi 30:een.
Muutos aiheutui Ab Finska Koläffärin maanmyynnistä ja sahanomistajien pientilojen
ostoista. Ab Finska Koläffärenin myymän maan pinta-ala oli suurempi kuin sahanomista-
jien hankkiman maan pinta-ala. 224

Yhtiöiden suhteellinen osuus Salon kihlakunnan pitäjien tilamääristä oli Pohjois-Suo-
men alhaisin: ainoastaan 0,6 %.

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Alavieska - - - - - - 1/136,5
Kalajoki 1/271,7 1/271,7 2/389,6 2/389,6 1/271,7 1/271,7 2/377,2
Merijärvi - - - - - 1/224,7 1/224,7
Oulainen - - 1/472,6 - 5/2 332,3 6/2 387,5 6/1 417,9
Paavola 2/1360,2 2/1 360,2 2/1 360,2 2/1 360,2 3/1 688,2 8/2 796,7 5/2 441,3
Saloinen, Pattijoki - - - - - - -
Pyhäjoki - - - - 1/233,8 2/390, 8 2/390,8
Rantsila - - - - - - 1/217,0
Rautio - - - - - - 2/128,1
Revonlahti - - - - 1/621,0 1/621,0 1/225,7
Sievi - - - - - - -
Siikajoki - - - - 3/1 244,1 3/1 244,1 4/1 440,2
Vihanti - - - - - - -
Ylivieska - - - - 1/221,7 2/376,5 3/888,9
yht. 3/1 631,9 3/1 631,9 5/2 222,4 4/1 749,8 15/6 612,8 24/8 312,7 28/7 888,3
Lähde: Salon kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Salon kihlakunnan henkikir-
joittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 86, 91, 95, 98, 103–104, 113–114, 121–122. Taulukossa mainittujen pitäjien
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA

224. Paavolan ja Oulaisten henkikirjat v.1910, 1915. Salon kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat
Bb: 113–114, 121–122. OMA.
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Yhtiöiden omistuksen suhteellinen määrä pitäjien kokonaispinta-alasta ja yksityisestä
maasta ei juuri poikennut edellä esitetyistä arvoista, mikä ilmenee seuraavasta asetel-
masta:

Salon kihlakunta oli täydellinen Kainuun vastakohta. Puutavarayhtiöitä eivät kiinnos-
taneet metsävaroiltaan vähäisen alueen tilat, eivätkä ne myöskään olleet ostettavissa,
koska alueen maatalous oli vahvaa. Ihmisten toimeentulo rakentui maatalouden varaan
niin hyvin, että maanmyyntiin ei ollut suoranaista tarvetta.

pitäjä tilojen lukumäärä yhtiöiden tilat %
Alavieska 294 1 0,3
Kalajoki 429 2 0,5
Merijärvi 173 1 0,6
Oulainen 495 6 1,2
Paavola 211 5 2,4
Pattijoki 140 - 0,0
Saloinen 164 - 0,0
Pyhäjoki 490 2 0,4
Rantsila 209 1 0,5
Rautio 134 2 1,5
Revonlahti 168 1 0,6
Sievi 492 - 0,0
Siikajoki 121 4 3,3
Vihanti 212 - 0,0
Ylivieska 586 3 0,5
yht. 4 318 28 0,6

pitäjä pinta-ala, ha % yksityinen maa-ala, ha %
Alavieska 26 600 0,5 25 498 0,5
Kalajoki 48 560 0,8 48 144 0,8
Merijärvi 20 730 1,0 20 730 1,0
Oulainen 57 930 2,4 47 892 3,0
Paavola 54 090 4,5 54 090 4,5
Pattijoki 25 270 0,0 25 270 0,0
Pyhäjoki 51 090 0,8 48 010 0,8
Rantsila 63 360 0,3 59 010 0,4
Rautio 17 480 0,7 17 480 0,7
Revonlahti 22 900 1,0 22 900 1,0
Saloinen 21 680 0,0 21 680 0,0
Sievi 76 160 0,0 35 234 0,0
Siikajoki 25 360 5,7 25 360 5,7
Vihanti 51 130 0,0 51 130 0,0
Ylivieska 57 320 1,6 48 448 1,8
yht. 619 660 1,3 550 876 1,4
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Suurin osa yhtiöiden tiloista Oulun ja Raahen seudulla oli vuosina 1905–1915 lampuo-
tien käytössä 225:

vuosi yhtiöiden tilat, lkm asutut tilat, lkm %
1905 34 30 88,2
1910 55 40 72,7
1915 77 42 54,5

Vuonna 1905 noin 90 % tiloista oli vuokrattu lampuoteille, mutta vuonna 1915 vain
joka toisella yhtiön tilalla oli vuokralainen. Huomattava osa tiloista oli ostettu sahalaitos-
ten lähettyviltä ja jokien suistosta esimerkiksi varastoalueiksi. Tiloilla ei välttämättä edes
ollut asuinrakennuksia, ja kiinteistöt eivät olleet vuokrattavissa asutuskäyttöön. Varsinai-
set metsätilat viljelyksineen sijaitsivat Muhoksella ja Utajärvellä.

Oulun seudulla, Koillis-Pohjanmaalla ja Kainuussa oululaisilla sahayhtiöillä ja kaup-
pahuoneilla oli ollut hallitseva asema maanhankinnassa. Sitä vastoin Raahen seudulla
oululaisten asema oli huomattavasti vaatimattomampi. Salon kihlakunnan alueella maan-
omistajina olivat joko paikalliset tai eteläsuomalaiset yhtiöt.

Taulukko 23. Puutavarayhtiöiden maanomaisuus Salon kihlakunnassa yhtiöittäin vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Vuosisadan vaihteeseen saakka pelkästään sahanomistajat olivat hankkineet maata Salon
kihlakunnan alueelta. Yhtiöiden maanhankinta alkoi vasta vuosisadan vaihteen jälkeen.
Eniten maata osti L. A. Lagerlöfin omistama Finska Koläffären Ab. Tilat sijaitsivat
Revonlahdella, Paavolassa ja Oulaisissa. Yhtiön Ruukin hiilittämön raaka-aineeksi kelpa-
sivat sahateollisuuden hylkäämät raakit, joten alueen metsissä oli yritykselle käyttökel-
poista raaka-ainetta. Oulaisten Höyrysaha Osakeyhtiön ja Höyrysaha Kniivilän maaomai-
suus rajoittui pelkästään sahatiloihin. Ab Uleå Oy omisti Siikajoelta 196 hehtaarin tilan.

225. Oulun ja Raahen seudun pitäjien henkikirjat. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb:
86, 95, 104. OMA. Salon kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 103–104, 113–114, 121–
122. OMA.

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Finska Koläffären Ab - - - - 6/2 662,3 11/4 088,7 5/1 164,4
Juselius F.A. - - - - - 1/55,4 1/55,1
Oulaisten höyrysahayhtiö - - - - 1/619,0 1/619,0 1/234,6
Höyrysaha Kniivilä - - - - - - 1/262,1
Räfsö Ångsåg Ab - - - - 3/1 244,1 3/1 244,1 3/1 244,1
Salvesen J. E. - - - - 1/221,7 2/376,5 4/1 025,3
Salvesen T. & J. - - - - - - 2/128,1
Tiera Oy - - - - - - 1/217,0
Uleå Ab - - - - - - 1/196,0
sahan-, puutavaraliikken 
omistaja 3/1 631,9 3/1 631,9 5/2 222,4 4/1 749,8 4/1 865,7 6/1 929,3 9/3 361,7

yht. 3/1 631,9 3/ 1 631,9 5/2 222,4 4/1 749,8 15/6 612,8 24/8 313,0 28/7 888,3
Lähde: Salon kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Salon kihlakunnan henkikir-
joittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 86, 91, 95, 98, 103–104, 113–114, 121–122. Salon kihlakunnan pitäjien maare-
kisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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Yhtiö ei hankkinut maata rannikkoalueella Siikajokea etelämpää. Eteläsuomalaisista yhti-
öistä Porilainen Toiminimi F. A. Juselius omisti sahatilan Oulaisista. Räfsö Ångsågs Ab
(Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiö) oli ostanut Siikajoelta kolme tilaa, joiden yhteen las-
kettu pinta-ala oli 1 244,1 hehtaaria. Toiminimi J. E. Salvesenin ja Ab T. & J. Salvesenin
Salon kihlakunnan alueella olevat metsät, yhteensä 1 153,4 hehtaaria, sijaitsivat Ala- ja
Ylivieskassa sekä Rautiossa. Ab T. & J. Salvesen harjoitti sahausta Jyväskylän seudulla ja
myös Ylivieskassa. Tamperelainen Tiera Osakeyhtiö oli kaupparekisterin mukaan perus-
tettu 25.7.1910. Yrityksen toimialaksi määriteltiin ”maanviljelyksen ja kaupan harjoitta-
minen”.226 Mahdollista oli, että yritys maataloustuotteiden ohella välitti myös puutava-
raa. Tiera Oy omisti Rantsilassa 128,1 hehtaarin tilan, jota pienen pinta-alansa takia ei voi
pitää varsinaisena metsätilana.

Sahanomistajien maaomaisuus jäi suhteellisesti yhtä vaatimattomaksi kuin yhtiöiden-
kin:

Taulukko 24. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Salon kihlakunnassa vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

J. Friis ja H. Nyström olivat paikallisia piensahojen omistajia, joiden liiketoimiin ei kuu-
lunut sahatiloja laajempi maanhankinta. Sitä vastoin Ruukinkosken sahan omistaja J. G.
Pentzin omisti tiloja Peräpohjolaa myöten. Paavolassa J. G. Pentzin omisti Hämetin ja
Pruukin tilat, jotka olivat yhteispinta-alaltaan suurimmillaan 1 360,2 hehtaaria. Myöhem-
min hänen maaomaisuutensa siirtyi Lauri Pentzinille. Haukiputaalla ja Kalajoella sahaus-
ta sekä hiokkeen valmistusta harjoittaneen A. Santaholman maaomaisuus oli laajimmil-
laan vuonna 1915, jolloin hän omisti Pyhäjoella, Merijärvellä ja Kalajoella 993,1 hehtaa-
ria maata.

Raahen ja Oulun seutu, rannikkoalue Kuivaniemeltä Kalajoelle saakka, oli puutavara-
yhtiöiden maanhankinnan kannalta suurimmaksi osaksi täysin merkityksetöntä. Alueen
29 pitäjästä vain 18:ssa oli puutavarayhtiöillä maaomaisuutta. Yhteispinta-alaltaan Oulun
seutu ja Salon kihlakunta oli 1 473 815 hehtaaria, josta yksityistä maata oli 1 307 631
hehtaaria. Yhtiöt ja sahanomistajat omistivat vuonna 1915 alueella 24 617,5 hehtaaria
maata, joka oli 1,7 % kokonaispinta-alasta ja 1,9 % yksityisestä maasta. Alueen 6 952
tilasta yhtiöt omistivat 77 eli 1,1 %. Suurin osa puutavarayhtiöiden maaomaisuudesta
sijaitsi Muhoksella ja Utajärvella. Yhtiöistä suurin maanomistaja oli Ab Uleå Oy. Salon
kihlakunnan alueella sen maaomaisuus oli vain 196 hehtaaria. Etelämpänä suurimpina

226. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 24.826. KA.

Omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Friis, J. - - 1/117,9 1/117,9 - - -
Nyström, H. - - 1/472,6 - - - -
Pentzin, J. G 2/1 360,2 2/1 360,2 2/1 360,2 2/1 360,2 2/1 360,2 2/1 042,1 -
Pentzin, L. - - - - - - 4/2 368,5
Santaholma, A. 1/271,7 1/271,7 1/271,7 1/271,7 2/505,5 4/887,2 5/993,1
yht. 3/1 631,9 3/1 631,9 5/2 222,4 4/1 749,8 4/1 865,7 6/1 929,3 9/3 361,6
Lähde: Salon kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Salon kihlakunnan henkikir-
joittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 89, 91, 95, 98, 103–104, 113–114, 121–122. Salon kihlakunnan pitäjien maare-
kisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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omistajina olivat Raahen seudun yrittäjät ja eteläsuomalaiset yhtiöt. Syyt puutavarayhtiöi-
den vähäiseen maanomistukseen Oulun ja Raahen seudulla olivat yksiselitteiset: alueen
metsät eivät sopineet hyvin sahateollisuuden tarpeisiin, ja talollisten toimeentulo perustui
vahvaan maatalouteen.

3.3.5. Haapajärven alue

Haapajärven kihlakunnan alue oli talonpoikain toimeentuloedellytysten osalta Pohjois-
Suomen parhaimpia seutuja. Erityisesti Kalajokilaakson karjatalous oli vahvaa jo 1800-
luvun lopussa. Maitotalouden merkityksestä kertoo Haapajärven kihlakunnan alueella
olevien meijereiden määrä: 1890-luvulla lähes puolet Oulun läänin meijereistä sijaitsi
Haapajärven kihlakunnan alueella.227 Varsinainen meijerien tihentymä oli Haapaveden,
Haapajärven ja Pyhäjärven pitäjissä.228 Maatalouden tuotannon arvo asukasta kohden oli
vuonna 1913 keskimäärin 180 markkaa. Vastaava luku vuonna 1880 oli ollut 175 mark-
kaa. Maataloustuotanto oli kohentunut, mutta myös asukasmäärä oli kasvanut.229

Vuoteen 1920 tultaessa peltoala oli kasvanut tuntuvasti Haapajärven kihlakunnan alu-
eella. Nivalan pinta-alasta oli peräti 17,5 % peltoa. Reisjärvellä, Haapajärvellä, Pulkki-
lassa ja Kestilässä peltoala oli 5–7,5 % pitäjien kokonaispinta-alasta. Suomenselän itä-
puolella alkoi metsäseutu, jossa peltoa oli keskimäärin 1,5–3,0 % pitäjien kokonaispinta-
alasta.230 Salon ja Haapajärven kihlakunnat olivat maatalouden tuotannon kannalta ja pel-
toviljelyn osalta Oulun läänin tärkein alue.231 Pohjanmaan radan valmistumisen myötä
maataloustuotteiden markkinointimahdollisuudet paranivat ja tuotteille löytyi ostajat.
Maataloudelle löytyi kannustava tekijä: kasvanut kysyntä.232

Haapajärven kihlakunnan pitäjissä oli rannikkoseutua huomattavasti runsaammat met-
sävarat. Kala-, Pyhä- ja Lestijoen yläjuoksulla alkoivat metsät järeytyä. Pyhäjärvi, Haapa-
järvi ja Reisjärvi olivat kihlakunnan metsäisimmät seudut. Varsinaisesta metsän puut-
teesta kärsittiin vain Nivalassa.233 Puutavaran kaukokuljetusmahdollisuudet olivat Oulun
eteläistä rannikkoseutua monipuolisemmat. Pyhä- ja Kalajokea pitkin sekä Reisjärven
kautta Lestijokea pitkin oli tyydyttävä uittoyhteys Pohjanlahteen. Lisäksi Pyhä- ja Haapa-
järveltä puuta voitiin uittaa myös etelään Keski-Suomen sahoille ja Kymijoelle saakka.

Puutavarayhtiöt hankkivat maata Haapajärven kihlakunnan alueelta vuosina 1885–
1915 seuraavasti:

227. Vihola 1991, s. 264–266. Vilmusenaho 1984, s. 101–103 .
228. Vihola 1991, s. 79–80.
229. Vihola 1991, s. 352 ja 355. Vilmusenaho 1984, s. 94–96.
230. Suomenmaa IX.1. 1929, s. 32. Vilmusenaho 1984, s. 77. Kyllönen 1980, s. 282–283.
231. Maaherran vuosikertomus v. 1906. Oulun lääninkanslian arkisto. Hb:9. OMA. Maaherran vuosikertomus v.

1901. Oulun lääninkanslian arkisto. Hb:8. OMA.
232. Vihola 1991, s. 194. Salo 1993, s. 120–121.
233. Virrankoski 1997, s. 318. Pänkäläinen 1987, s. 214. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta.

Komiteamietintö n:o 4/1900, s. 442.
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Taulukko 25. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus Haapajärven kihlakunnassa vuosina
1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Vesikosken ruukki omisti Pyhäjärvellä vielä vuonna 1875 kolme tilaa, joiden yhteis-
pinta-ala oli 619,8 hehtaaria. Seuraavat kaupat Haapajärven kihlakunnan alueella vuo-
teen 1890 mennessä teki sahanomistaja, kapteeni Anselm Gran, joka osti Piippolan
Lamun kylästä Koivikon ja Jussilan tilat, jotka myytiin vuonna 1899 Ruukin sahayhtiölle.
Puutavarayhtiöiden tulevan maanomistuksen kannalta merkittävämmät kaupat teki 1890-
luvun alussa J. E. Salvesen ja Halla Oy ostamalla Pyhäjärven Mäkiöiskylästä Tikan ja
Kokkosen tilat. Huomattavat puunjalostusteollisuuden edustajat olivat laajentaneet han-
kinta-aluettaan Oulun läänin eteläosaan.

Puutavarayhtiöiden maan hankinta vilkastui vuosina 1895–1905, jolloin yhtiöiden
omistamien tilojen lukumäärä kasvoi 23 tilaa ja pinta-ala laajeni 10 000 hehtaaria. Seu-
raavan viiden vuoden aikana yhtiöiden maanosto kiihtyi: niiden maaomaisuuden määrä
kasvoi 37 tilaa ja 16 000 hehtaaria. Vuosina 1910–1915 maanhankinta taantui aiempaan
verrattuna: maaomaisuus laajeni enää 5 900 hehtaaria. Yhtiöiden omistuksessa oli vuo-
teen 1915 tultaessa 88 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli 34 464,5 hehtaaria.

Eniten maata, 15 346,8 hehtaaria, yhtiöt olivat ostaneet Pyhäjärveltä. Pitäjä oli Haapa-
järven kihlakunnan metsäisin234, ja sieltä oli uittoyhteys etelään Keski-Suomen sahoille.
Seuraavaksi eniten maata yhtiöillä oli Haapajärvellä, 6 170,6 hehtaaria. Pyhännällä ja
Reisjärvellä yhtiöt omistivat maata noin 3 500, Kärsämäellä ja Piippolassa noin 2 700
hehtaaria.

pitäjä 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Haapajärvi - - - 1/187,8 11/4 220,9 16/5 177,8 21/6 170,6
Haapavesi - - - - - - -
Kestilä - - - - - - -
Kärsämäki - - - - 2/1 981,8 3/2 452,0 4/2 867,2
Nivala - - - - - - -
Piippola - 2/1 338,3 2/1 338,3 2/1 338,3 4/2 790,1 4/2 629,5 4/2 611,4
Pulkkila - - - 1/399,5 2/967,6 2/967,6 1/568,1
Pyhäjärvi - - 2/1 579,0 22/10 286,2 35/15 496,3 40/15 955,1 40/15 346,8
Pyhäntä - - - - - 5/2 539,1 7/3 357,3
Reisjärvi - - - 1/350,8 10/3 103,2 11/3 510,0 11/3 543,1
yht - 2/1 338,3 4/2 917,3 27/12 562,6 64/ 28 559,9 81/ 33 231,1 88/34 464,5
Lähde: Haapajärven kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Haapajärven kihla-
kunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 10, 13, 15, 18, 20, 24, 29. Taulukossa mainittujen pitäjien
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tilarekisteri v. 1897–1924. Enso–Gutzeit Oy.
B6.1.:1–3. ELKA.

234. Yksityimetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta. Komiteamietintö n:o 4/1900, s. 442. Pänkäläinen
1987, s. 217.
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Yhtiöt omistivat tiloja vuoden 1915 kokonaismäärästä seuraavasti:

Kihlakunnan kokonaismetsävaroihin verrattuna luvut ovat alhaiset. Asetelmasta näkyvät
selvästi metsävarojen epätasaisen jakaantumisen vaikutukset maanhankintaan.235 Suh-
teellisesti eniten tiloja oli päätynyt yhtiöille juuri metsäisemmillä seuduilla.

Pitäjien kokonaispinta-alasta ja yksityisestä maasta yhtiöt omistivat seuraavasti:

Huomion arvoista on puutavarayhtiöiden suhteellinen osuus yksityisestä maasta Pyhä-
järvellä, Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhännällä. Luvut ovat Pohjois-Suomen korkeim-
pia Kainuun jälkeen. Metsävarojen puolesta luvut voisivat olla suuremmat, mutta talollis-
ten elinolosuhteet Kainuuseen nähden olivat tuottoisamman maatalouden ansiosta parem-
mat. Kajaanin kihlakunnan naapuruudesta huolimatta Haapajärven seutu ei kuitenkaan
ollut missään vaiheessa kytkettynä tervatalouteen ja oululaisiin kauppahuoneisiin.

Haapajärven alueella yhtiöiden tilat säilyivät asuttuina seuraavasti:
vuosi yhtiöiden tilat, lkm asutut tilat, lkm %
1905 64 58 90,6
1910 81 67 82,7
1915 88 67 76,1

pitäjä tilojen lukumäärä yhtiöiden tilat %
Haapajärvi 430 21 4,9
Haapavesi 557 - 0,0
Kestilä 154 - 0,0
Kärsämäki 208 4 1,9
Nivala 736 - 0,0
Piippola 114 4 3,5
Pulkkila 126 1 0,8
Pyhäjärvi 441 40 9,1
Pyhäntä 118 7 6,0
Reisjärvi 299 11 3,7
yht. 3 183 88 2,8

235. Pänkäläinen 1987, s. 214.

pitäjä kokonaispinta-ala, ha % yksityisen maan ala, ha %
Haapajärvi 72 207 8,5 46 452 14,5
Haapavesi 107 850 0,0 101 539 0,0
Kestilä 52 660 0,0 32 365 0,0
Kärsämäki 68 754 4,2 51 324 5,6
Nivala 52 171 0,0 46 298 0,0
Piippola 44 590 5,9 35 116 7,4
Pulkkila 44 430 1,3 43 897 1,3
Pyhäjärvi 134 100 11,4 93 860 16,3
Pyhäntä 76 500 4,4 31 828 10,5
Reisjärvi 44 577 7,9 31 197 11,4
yht. 698 839 4,9 513 876 6,7
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Haapajärven alueella yhtiöiden tilojen vuokrausaste oli vuonna 1905 noin 90 %. Kymme-
nen vuoden kuluttua noin kolme neljäsosaa tiloista oli vielä asuttuina. Autioituminen ei
kuitenkaan ollut niin yleistä kuin Oulun ja Raahen seuduilla sekä Kainuussa ja Koillis-
Pohjanmaalla.

Haapajärven kihlakunnan alueelta maata ostivat vuoteen 1915 mennessä monet saha-
teollisuusyrittäjät:

Taulukko 26. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Haapajärven kihlakunnassa
vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Haapajärven kihlakunnan alueella ensimmäiset huomattavat maakaupat teki toiminimi J.
E. Salvesen, ja vuodesta 1910 lähtien maata hankki myös Ab T.& J. Salvesen. Suurimmil-
laan yrittäjien maaomaisuus oli vuonna 1910, jolloin ne omistivat 9 319 hehtaaria maata.
Salvesenien metsät sijaitsivat vuonna 1915 seuraavissa pitäjistä:

omistaja 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
A. Ahlström Oy - - - - - - 2/1 134,2
Ab Finland Wood & Co 22/10 137,4 25/11 195,2 1/337, 9
Finska Koläffären Ab - - - - 5/4 001,7 8/5 786,8 8/5 427,9
Hackman & Co - - - - 1/734,5 2/991,5 3/1 363,5
Juselius F. A. - - - - - 3/804,0 2/625,4
Kymmene Ab - - - - - 2/363,1 2/259,7
Kärkkäinen & Putkonen Oy - - - - - - 1/442,8
Raahen Puutavara Oy - - - - - - 1/716,1
Ruukin sahayhtiö - - - 3/1 737,8 3/1 737,8 3/1 737,8 2/1 338,3
Salvesen J. E. - - 1/934,0 19/8 348,6 27/8 979,7 27/8 310,1 17/ 5 230,4
Salvesen T. & J. - - - - - 4/1008,9 10/ 2 687,1
A. Santaholma Oy - - - - - - 1/300,8
Tiera Oy - - - - - - 6/1 477,0
Halla Ab - - 1/645,0 4/1 750,2 5/2 242,8 6/2 307,7 6/2 458,7
Paul Wahl & Co - - - 1/726,0 1/726,0 1/726,0 -
W. Gutzeit & Co - - - - - - 25/10 503,2
Äänekoski Oy - - - - - - 1/161,5
sahan, puutavaraliikkeen 
omistaja - 2/1 338,3 2/1 338,3 - - - -

yht. - 2/1 338,3 4/2 917,3 27/12 562,6 64/28 559,9 81/33 231,1 88/34 464,5
Lähde: Haapajärven kihlakunnan henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915. Haapajärven kihla-
kunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 10, 13, 15, 18, 20, 24, 29. Haapajärven kihlakunnan pitäjien
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tilarekisteri v. 1897–1924. Enso–Gutzeit Oy.
B 6.1.:1–3. ELKA.

pitäjä tilojen lkm/ha
Haapajärvi 10/3 138,2
Pyhäjärvi 6/1 509,9
Reisjärvi 8/2 271,7
Pyhäntä 2/593,6
Kärsämäki 1/404,1
yht. 27/7 917,5
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Salvesenien maanhankinnassa painottuivat uittonäkökohdat. Haapajärveltä, Pyhäjärveltä
ja Reisjärveltä tukit olivat uitettavissa yhtiön sahoille Lestijokea pitkin Himangalle tai
Kalajokea myöten Ylivieskaan.236 Pyhännän ja Kärsämäen alueelta tukit olivat työlääm-
mät uittaa pitempien etäisyyksien takia.

Salvesenin liiketoimiin liittyi myös Ab Finland Wood & Co. Alunperin yhtiö oli britti-
läinen, jonka pääomistajana oli Christian Salvesen. Yhtiön etuja Suomessa valvova J. E.
Salvesen ja hänen veljensä Thomas perustivat vuonna 1882 T. & J. Salvesen-nimisen yri-
tyksen, joka toimi vuodesta 1905 lähtien nimellä Ab T.& J. Salvesen. Perustetusta uudesta
yrityksestä huolimatta Ab Finland Wood & Co jatkoi liiketoimiaan Salvesenien omistuk-
sessa.237 Ab Finland Wood & Co hankki Haapajärven kihlakunnasta huomattavasti
maata. Yhtiö omisti vuonna 1910 25 tilaa, yhteispinta-alaltaan 11 195,2 hehtaaria. Ab W.
Gutzeit & Co osti yrityksen maaomaisuuden vuonna 1913.238 Kaupan jälkeen Ab W.
Gutzeit & Co:sta tuli vuoteen 1915 mennessä alueen suurin yksityinen maanomistaja. Se
omisti 25 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 10 503,2 hehtaaria. Gutzeitin Haapa-
järven kihlakunnasta hankkimat metsät sijaitsivat kokonaisuudessaan Pyhäjärven pitä-
jässä samoin kuin Kymmene Ab:n, Ahlström Oy:n ja Äänekoski Oy:n maaomaisuus. Ete-
läsuomalaisista yhtiöistä Halla Ab:n ja Hackman & Co:n metsät sijaitsivat Pyhäjärvellä,
Pyhännällä ja Reisjärvellä. Porilainen F. A. Juselius oli tehnyt maakauppansa Reisjär-
vellä ja Haapajärvellä. Maanviljelykseen ja kauppaan erikoistunut Tiera Oy oli hankkinut
maata myös Salon kihlakunnan ulkopuolelta. Yhtiön 1 447 hehtaarin maaomaisuus sijaitsi
Haapajärvellä ja Kärsämäellä.239 Eteläsuomalaiset yhtiöt omistivat vuonna 1915 Haapa-
järven kihlakunnassa 76 % yhtiöiden omistuksessa olleesta maasta.

Pohjoissuomalaisten yhtiöiden maaomaisuus Haapajärven alueella oli vähäinen. Eni-
ten maata oli hankkinut Ab Finska Koläffären. Yhtiö omisti kahdeksan tilaa ja 5 427,9
hehtaaria maata Pyhännällä, Piippolassa, Pulkkilassa ja Kärsämäellä. Iisalmella sahatointa
harjoittanut Kärkkäinen & Putkonen omisti 442,8 hehtaarin tilan Pyhännältä. Raahen
Puutavara Osakeyhtiön ja A. Santaholma Oy:n maaomaisuus oli yhteensä vain hieman yli
1 000 hehtaaria.240 Pohjoissuomalaiset yhtiöt omistivat vuonna 1915 Haapajärven kihla-
kunnassa yhtiöitten maaomaisuudesta 24 %.

Haapajärven seutu oli oululaisille puutavarayhtiöille uiton kannalta huono alue. Puuta-
varan kuljetus Oulun sahoille vaati kustannuksia lisäävän merihinauksen Lesti-, Kala- ja
Pyhäjoen suualueilta. Voimavaroja oli turha hajottaa, ja työläälle kaukokuljetukselle ei
ollut mitään perusteita, koska Kainuusta ja Koillis-Pohjanmaalta saatiin puuta huomatta-
vasti helpommin. Haapajärven kihlakunta oli vain osittain eteläsuomalaisten suuryhtiöi-
den hankinta-aluetta Uitto oli mahdollista Kymijoen suistoon saakka Reis-, Haapa- ja
Pyhäjärveltä. Muusta osasta Haapajärven kihlakuntaa oli huomattavasti vaikeampaa uittaa
puuta etelään.

236. Virrankoski 1997, s. 225.
237. Ahvenainen 1992a, s. 165–166.
238. Ahvenainen 1992a, s. 165–166.
239. Haapajärven kihlakunnan henkikirjat v. 1915. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikir-

jat. Bb: 29. Pyhäjärven, Haapajärven, Kärsämäen, Reisjärven ja Pyhännän maarekisterikirjat. Kunnittaisten
maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

240. Haapajärven kihlakunnan henkikirjat v. 1915. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikir-
jat. Bb: 29. Pyhännän, Piippolan, Pulkkilan, Kärsämäen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjo-
jen kokoelma. OMA.
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Haapajärven kihlakunta poikkesi taloudellisten edellytysten osalta muusta Pohjois-
Suomesta. Alueen metsävarat olivat hyvät ja karjatalous kannattavaa. Talollisten haluk-
kuus myydä tilansa yhtiölle oli todennäköisesti Kainuuta laimeampaa maatalouden tar-
joamien parempien toimeentulomahdollisuuksien takia.

3.4. Puutavarayhtiöiden maanhankinnan ja -omistuksen 
keskittyminen Kainuuseen ja Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiölle

Pohjois-Suomessa puutavarayhtiöiden maanhankinnassa ja -omistuksessa oli vuosina
1885–1915 kaksi huomion arvoista erikoispiirrettä. Kauppaa käytiin enimmäkseen Kai-
nuun tiloista, ja huomattavimman maaomaisuuden hankkivat oululaiset kauppahuoneet,
joiden maaomaisuus siirtyi vuonna 1912 Ab Uleå Osakeyhtiölle. Yhtiöiden maaomai-
suus jakaantui Pohjois-Suomen eri osien kesken seuraavasti:

Taulukko 27. Yhteenveto puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuudesta Poh-
jois-Suomessa vuosina 1885–1915 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Vuosisadan vaihteeseen saakka puutavarayhtiöiden maanhankinta oli laajinta Koillis-Poh-
janmaalla. Tilakauppoja tekivät ahkerasti Taivalkosken Sahayhtiön ja Uleåborgs Sågverk
Ab:n omistaja Leon. Candelin ja Varjakka Trävaru Ab:n osakas Edw. L. Sandman. Maan-
hankinnan taustalla oli molempien yhtiöiden sahaustoiminnan alkaminen Oulun seudul-
la. Laajamittainen yhtiöiden maanhankinta alkoi Pohjois-Suomessa vuosisadan vaihtees-
sa: vuosina 1900–1905 yhtiöiden omaisuus kasvoi 105 147,3 hehtaaria; seuraavan viiden
vuoden aikana, jolloin yhtiöt hankkivat 182 841,7 hehtaaria maata kasvu oli suurinta.
Vuodesta 1910 lähtien maanhankinta hiljeni, niin että vuoteen 1915 mennessä yhtiöiden
maaomaisuuden määrä kasvoi enää 98 033,9 hehtaaria.

Laajemmin tarkasteltuna yhtiöiden maanhankintaa johtui enemmän yleisistä kuin pai-
kallisista olosuhteista. Valtakunnallisesti sahateollisuuden raaka-ainetarve kasvoi huomat-
tavasti vuosisadan vaihteeseen tultaessa. Suomen sahojen vuosittain tarvitsemien tukkien
määrä kasvoi vuodesta 1870 vuoteen 1910 2,6 miljoonasta 34 miljoonaan. Myös Pohjois-
Suomen sahateollisuus laajeni 1870-luvulta lähtien. Huomattavia sahaajia olivat oululai-
set kauppahuoneet ja yhtiöt sekä vuonna 1893 perustettu Puutavara Osakeyhtiö Kemi.

alue 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915
Kainuu 10/7 812,6 11/ 8 565,8 12/9 651,2 27/18 352,2 131/74 671,1 480/200 942,6  665/260 721,6 
Koillis-Poh-
janmaa

19/11 020,0 21/11 125,1 36/17 004,7 47/20 675,2 57/24 570,4 91/38 159,3  103/ 42 898,1

Lappi ja 
Peräpohjola

16/6 851,8 17/6 982,8 25/15 050,2 34/20 815,5 63/43 041,7 123/74 644,8  169/103 012,3 

Oulun–Raa-
hen alue

9/3 474,1 13/5 590,1 12/4 986,7 17/7 285,6 34/13 995,3 55/20 702,3  77/ 24 617,5

Haapajärven 
seutu

- 2/1 338,3 4/2 917,3 27/12 562,6 64/28 559,9 81/33 231,1  88/ 34 464,5

yht. 54/29 158,5 64/33 602,1 89/49 610,1 152/79 691,1 349/184 838,4 830/367 680,1 1 102/465 714,0
Lähde: Lapin, Kemin, Kittilän, Oulun, Saloisten, Haapajärven kihlakuntien henkikirjat v. 1885–1915. Kihlakuntien henkikirjoit-
tajien arkisto. Henkikirjat. Oulun läänin pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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Metsäteollisuus laajentui suotuisien suhdanteiden vaikutuksesta. Taloudellisesti hyvien
vuosien tuotosta osa voitiin sahainvestointien lisäksi sijoittaa myös maahan. Ranskan ja
Preussin sodan jälkeinen, Suomen sahateollisuuden kannalta suotuisa suhdannekehitys
päättyi 1870-luvun puolivälissä. Korkeasuhdannetta seurannut hitaan kansainvälisen
talouden kasvun kausi jatkui 1890-luvun puoliväliin saakka. Suomen taloutta lama vai-
vasi pahimmin vuosina 1876–1881. Vuodesta 1882 alkoi elpyminen, ja kasvu oli nopeaa
aina vuoteen 1890 saakka. Vienti oli koko ajan vaikeuksissa, mutta talouden myönteinen
kehitys nojasi kotimarkkinakysyntään.241 Suomen sahateollisuus hyötyi orastavasta kan-
sainvälisestä nousukaudesta jo vuodesta 1896 alkaen. Suurin kasvu saavutettiin vuosina
1898–1899, jolloin Suomen sahatavaran vienti kasvoi 9 % ja ylitti 2,4 miljoonan kuutio-
metrin rajan. Vientihinnat kehittyivät suotuisasti aina vuoteen 1902 saakka.242

Vuosisadan vaihteessa alkanutta nousukautta kesti vuoteen 1907 saakka. Seuraavana
vuonna alkanut taantuma jäi lyhytaikaiseksi243, ja maailmantaloudessa vallitsi vuosina
1910–1913 korkeasuhdanne. Ennen ensimmäistä maailmansotaa vallinnut varustelusuh-
danne oli Suomen sahateollisuudelle erityisen kannattava. Britannian markkinoilla sahata-
varan vientihinnat nousivat keskimäärin 8 % vuodessa. Suomen koko vienti ylitti kolmen
miljoonan kuutiometrin rajan vuonna 1910, ja kolmen vuoden kuluttua maasta vietiin
ulkomaille vuosittain 4,2 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Varustelusuhdanteen
aikana suomalaiset sahat saattoivat myydä koko tuotantonsa kannattavilla hinnoilla, ja
Suomi saavutti vakaan aseman maailmalla sahatavaran, puuhiokkeen, selluloosan ja pape-
rin tuottajana.244

Metsäteollisuuden tuotantorakenteessa tapahtui ensimmäiseen maailmansotaan tulta-
essa oleellinen muutos. Paperiteollisuuden osuus kokonaisviennin arvosta kasvoi tuntu-
vasti.245 Muutos merkitsi suhdannevaihtelujen tasaantumista. Pelkästään sahatavaran
varaan rakentuva vienti kytki Suomen tiukasti kansainvälisiin suhdannevaihteluihin.
Paperiteollisuuden tuotannon kasvu takasi metsäteollisuusyhtiöille monipuolisemmat
mahdollisuudet selvitä suhdanteiden aiheuttamista talousvaikeuksista. Suotuisat suhdan-
teet ja tuotannon voimakas kasvu ja monipuolistuminen pakottivat yhtiöt raaka-aineen
hankinnassa harkitsemaan useita vaihtoehtoja, joista yksi oli omien metsien hankinta.

Kainuussa puutavarayhtiöiden hankkimasta maasta sijaitsi 56,2 % ja yhtiöiden omista-
mien tilojen kokonaismäärästä 60,2 %. Maaomaisuuden laajuuteen Kainuussa vaikuttivat
useat tekijät. 1) Kainuun runsaat metsävarat, metsien ikärakenne, puulajisuhteet ja runsas
hyväkasvuisen metsämaan osuus koko metsäpinta-alasta tekivät Kainuun metsistä teolli-
suuden tavoiteltavia. 2) Kaukokuljetusmahdollisuudet olivat hyvät. Sotkamon ja Kiannan
reitit päätyivät Oulujärveen, josta jatkui uittoyhteys Oulujokea pitkin Pohjanlahteen. 3)
Uleåborgs Sågverk Ab ja kauppahuone J. W. Snellman G:son laativat paperiteollisuus-
suunnitelmansa Kainuun metsien varaan. Kainuulaiselle puulle oli suunniteltu käyttö pai-
kallisen metsäteollisuuden tarpeisiin Oulun sahateollisuuden tarpeiden lisäksi. 4) Vuosisa-
dan vaihteessa ja erityisesti rautatien valmistumisen jälkeen vuonna 1904 kilpailu Kai-
nuun metsistä kiihtyi. Kymiläisten yhtiöiden hankinta-alueiden laajentuminen Etelä-Kai-

241. Ahvenainen 1984, s. 291. Rasila 1982, s. 100–101. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 224. Hjerppe 1990, s.
27–28.

242. Ahvenainen 1984, s. 291–292. Rasila 1982, s. 101.
243. Hjerppe 1990, s. 26.
244. Ahvenainen 1984, s. 293. Rasila 1982, s. 101–102.
245. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 225.
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nuuseen pakotti oululaiset yhtiöt varjelemaan aiemmin yksinoikeudella hyväksikäyttä-
määnsä aluetta. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöstä tuli oululaisten kilpailija vuonna 1907.
Tehokas vastakeino oli maanosto kilpailevien yhtiöitten tavoittelemilta alueilta. 5) Paikal-
liset taloudelliset olot loivat hyvät edellytykset yhtiöiden maanostoille. Tervatulot väheni-
vät vuosisadan vaihteesta lähtien, eikä kehittymätön, huonotuottoinen maatalous kyennyt
kompensoimaan tulonmenetystä. Maatalouden ongelmat olivat ratkaisematta kaskitalou-
den kriisin jäljiltä: tervatuloja ei sijoitettu riittävästi maatalouden kehittämiseen. Lukuisat,
peräkkäiset katovuodet, erityisesti vuoden 1902 kato, pahensivat jo ennestään vaikeaa
tilannetta. Syntyneessä talouden murrosvaiheessa metsätuloilla, joihin kuului myös tila-
kauppa, voitiin nopeasti hankkia rahaa, mihin muilla keinoin ei ollut minkäänlaisia mah-
dollisuuksia. 6) Laajalla tervakaupalla oli luotu osto-organisaatio. Terva-asiamiehet tunsi-
vat hyvin Kainuun metsät ja niiden omistajat. Syntynyttä asiakassuhdetta voitiin jatkaa
metsä- ja maakaupoissa. 7) Tervavelkaantuminen oli vain yksi tekijä muiden joukossa.
Lukuisissa tilakaupoissa oli varmasti tapauksia, joissa talolliset eivät kyenneet selviyty-
mään veloistaan tilaa myymättä. Sitä vastoin laajemmin tarkasteltuna tervavelkaantumi-
nen ei yksin selittänyt tilakauppoja. J. W. Snellman G:sonin 600 tervavelallisesta ei keski-
määrin kukaan myynyt tilaansa sen herkemmin yhtiöille kuin muutkaan. Lisäksi keski-
määräinen tervavelkaantuminen oli niin vähäistä, että se ei edellyttänyt tilanmyyntiä. 8)
Kainuuseen muodostui vuosisadan vaihteessa varsin erikoinen tilanne. Tervatalouden
väistyessä ja maatalouden tuoton pysyessä alhaisena talonpoikien oli pakko myydä puuta
tai metsiä pohjineen. Samaan aikaan kasvoi sahateollisuuden raaka-ainetarve. Kainuussa
kahden osapuolen pyrkimykset kohtasivat: talonpojan oli myytävä metsiä hengenpitimek-
seen, ja sahateollisuuden oli ostettava niitä kasvaneen kysynnän vuoksi. Mainittuja teki-
jöitä ei voi jättää huomiotta arvioitaessa puutavarayhtiöitten huomattavan suuren maan-
omistuksen syntyä ja sen kehitystä Kainuussa.

Lapissa ja Peräpohjolassa oli yhtiöiden omistamasta maasta 22,4 % ja tiloista 15,3 %.
Yhtiöiden maaomaisuus keskittyi Puutavara Osakeyhtiö Kemille ja alueellisesti Kemijoen
vesistöalueelle; Kittilän, Sodankylän, Kemijärven ja Kuolajärven pitäjiin. Yhtiöiden mie-
lenkiinto kohdistui Kemijoen vesistöalueelle runsaan puuvaraston ja hyvien kuljetusmah-
dollisuuksien takia. Sitä vastoin Tornionjokivarren metsät olivat heikommat ja Tornion-
joki ei ollut hyvä uittoväylä. Länsirajan ja rannikon talollisten toimeentulo oli parempi
tuottoisamman maatalouden ansiosta, joten heidän ei tarvinnut rakentaa toimeentuloaan
siinä määrin metsätulojen varaan kuin Koillis-Lapissa. Yhtiöiden maanostotarvetta
vähensivät valtion omistaman maan laajuus ja kruunun konsessiokaupat.

Koillis-Pohjanmaalla oli yhtiöiden maaomaisuudesta ja tiloista 9,3 %. Yhtiöiden osto-
intoa laimensivat yksityismetsien huono tila ja vähäinen puumäärä lukuun ottamatta Kuu-
samoa. Parhaat metsät kuuluivat valtiolle, joka myi metsiään Oulussa pidetyissä huuto-
kaupoissa.

Haapajärven alueella yhtiöiden maasta oli 7,5 % ja tiloista 8,0 %. Valtaosa maaomai-
suudesta sijaitsi Pyhäjärven, Reisjärven, Haapajärven ja Pyhännän alueella. Haapajärven
kihlakunta oli osittain metsäistä seutua, mutta samalla voimakas maatalousalue. Kainuun
kaltaista taloudellista ahdinkoa sinne ei syntynyt. Puutavarayhtiöiden edellytykset maan-
hankintaan eivät olleet läheskään niin suotuisat kuin Kajaanin kihlakunnassa. Lisäksi
Haapajärven seutu oli hankalien uittoetäisyyksien päässä Oulusta ja eteläisten yhtiöiden
hankinta-alueet vain sivusivat sitä.
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Oulun ja Raahen alueilla oli puutavarayhtiöiden maasta ainoastaan 5,0 % ja tiloista 7,1
%. Salon kihlakunnan alueella yhtiöiden maanomistuksen määrä oli täydellinen Kainuun
vastakohta. Yhtiöiden maaomistus keskittyikin enimmäkseen Muhoksen ja Utajärven
pitäjiin. Alueen metsävarat eivät yksinkertaisesti riittäneet sahateollisuuden tarpeisiin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto puutavarayhtiöiden suhteellisesta omis-
tusosuudesta tilojen määrään, kokonaispinta-alaan ja yksityiseen maahan Pohjois-Suo-
messa vuonna 1915.

Taulukko 28. Yhteenveto puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien suhteellisesta maaomai-
suuden ja tilojen määrästä Pohjois-Suomessa vuonna 1915.

Puutavarayhtiöt omistivat vuonna 1915 Pohjois-Suomen kokonaispinta-alasta 3,6 %,
yksityisestä maasta 8,8 % ja tilojen määrästä 5,7 %. Huomion arvoista on Kainuun
muusta osasta Pohjois-Suomea poikkeava tilanne: hieman yli viidesosa tiloista kuului
puutavarayhtiöille ja yksityisestä maasta yli neljännes. Yhtiöiden maanomistus oli Kai-
nuussa hallitsevaa, ja vuosisadan vaihteessa puutavarayhtiöitten maanhankinnasta käyty
keskustelu oli Kainuun osalta perusteltua. Talonpojan asema omistajasta arentimieheksi
oli toteutumassa, ja pelko siitä aiheutuvien sosiaalisten ongelmien kasvusta ei ollut aihee-
ton. Äärimmäisenä vastakohtana Kainuulle oli Oulun ja Raahen välinen tienoo, missä
yhtiöiden osuus kokonaispinta-alasta, yksittäisestä maasta ja talojen määrästä oli pienin.
Erityisen vähän maata yhtiöt olivat hankkineet Salon kihlakunnasta.

Valtaosa puutavarayhtiöiden tiloista oli vuosina 1905–1915 vuokrattu lampuoteille:

alue tilojen 
kokonais-
lukumäärä

yhtiöiden omis-
tamien tilojen 

lukumäärä

% kokonais-
pinta-ala, 

ha

yhtiöiden 
omistama 

maa-ala, ha

% yksityinen 
maa-ala, ha

%

Kainuu 3 070 665 21,7 2 140 897 260 721,6 12,2 965 250 27,0
Koillis-Pohjanmaa 1 483 103 6,9 2 040 516 42 898,1 2,1 883 702  4,9
Lappi ja Peräpoh-
jola 4 496 169 3,8 6 552 928 103 012,3 1,6 1 629 666  6,3

Oulun- Raahen 
alue 6 952 77 1,1 1 473 815 24 617,5 1,7 1 307 631  1,9

Haapajärven seutu 3 183 88 2,8 698 839 34 464,5 4,9 513 876  6,7
yht. 19 184 1 102 5,7 12 906 995 465 714,0 3,6 5 300 125 8,8
Lähde: Lapin, Kemin, Kittilän, Oulun, Salon ja Haapajärven kihlakuntien henkikirjat v. 1885, 1890, 1895, 1900,
1905, 1910, 1915. Kihlakuntien henkikirjoittajien arkistot. Henkikirjat. Oulun läänin pitäjien maarekisterikirjat.
Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Taulukko 29. Puutavarayhtiöiden vuokraamat tilat Pohjois-Suomessa vuosina 1905–1915,
% yhtiöiden tilojen kokonaismäärästä.

Kainuussa oli vuosina 1905–1915 suhteellisesti eniten yhtiöitten tiloja autiona. Vuoden
1905 arvo, joka poikkesi huomattavasti muusta osasta Pohjois-Suomea selittyy sillä; että
tilakauppojen vilkkain vaihe ei ollut vielä Kainuussa käynnistynyt. Vuoden 1905 tiedois-
sa on mukana yhtiöitten vanhimmat tilat, jotka olivat vähitellen autioitumassa. Lisäksi
Kainuussa tehtiin huomattavan paljon lohkotilakauppoja, joissa yhtiö osti vain metsämaa-
ta.246 Vuonna 1915 yhtiöiden tiloista Kainuussa oli vuokrattu vain 42,3 %. Erityisiä syitä
autioitumiseen ei ole löydettävissä. On todennäköistä, että huonotuottoinen maanviljelys
vuokratiloilla rappeutui entisestään ja tilat menettivät elinkelpoisuutensa.

Sitä vastoin Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöitten tiloja oli eniten vuokralla. Ilmiö selit-
tyy sillä, että suurin osa tiloista sijaitsi alueella, jossa isojako oli toteuttamatta. Yhtiöt
halusivat säilyttää tilojen tuottoon perustuvan manttaaliluvun mahdollisimman suurena,
jotta isossajaossa tiloille määrättäisiin laaja pinta-ala. Tilan säilyttäminen tuottoisana ei
antanut aihetta manttaaliluvun alentamiseen ennen isoajakoa tehdyssä manttaalitarkastuk-
sessa. Lisäksi Lapissa ja Peräpohjolassa oli suursavotoita, joissa kärsittiin usein työvoi-
mapulasta. Tilansa myyneen ei välttämättä tarvinnut lähteä muualle työn perään. Puuta-
varayhtiöiden maanostoja tutkineen komitean mukaan vuonna 1901 Oulun läänissä kai-
kista puutavarayhtiöiden omistamista tiloista ja tilanosista oli annettu vuokralle
67,4 %.247

Pohjoissuomalaisten yhtiöiden lisäksi maata ostivat Järvi-Suomea päähankinta-alueena
pitäneet yhtiöt. Niiden maakaupat rajoittuivat Kainuun ja Haapajärven kihlakunnan etelä-
osiin sekä muihin kaukokuljetuksen kannalta edullisiin kohteisiin. Huomattavimmat
maanomistajat Pohjois-Suomessa vuonna 1915 olivat seuraavat yhtiöt:

yhtiö maaomaisuus, ha % yhtiöiden omistamasta maasta
Ab Uleå Oy 208 506,9 44,9
Puutavara Osakeyhtiö, Kemi 75 323,5248 16,4
W. Gutzeit & Co 24 407,1 5,3
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 21 247,6 4,6
Kymmene Ab 15 823,6 3,4
A. Ahlström Oy 13 719,9 3,0
Trävaru Ab Torneå 11 404,9 2,5
Kajaanin Koski-ja Teollisuus Osakeyhtiö 9 189,8 2,0
Salvesen J. E. ja Salvesen T. & J. Ab 9 070,9 2,0
Halla Ab 7 118,4 1,5

alue 1905 1910 1915
Kainuu 68,7 71,5 42,3
Koillis-Pohjanmaa 91,6 80,2 69,9
Lappi ja Peräpohjola 90,5 81,3 84,0
Oulun ja Raahen seudut 88,2 72,7 54,5
Haapajärven alue 90,6 82,7 76,1
Pohjois-Suomi 81,9 75,1 58,0
Lähde: Tiedot koottu luvusta 3.3.

246. Katso taulukko 10. Kainuun pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
247. Komitealta puutavaraliikkeen maanostoja varten. Komiteamietintö 8/1906, s. 46.
248. Mukaan on laskettu yhtiön johdon nimissä ollut maaomaisuus. Yhtiön nimissä oli vuonna 1915 68 016.5 ha.
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Pohjois-Suomessa eniten maata omistanut Ab Uleå Oy ei itse hankkinut juuri lainkaan
maata, vaan maaomaisuus siirtyi oululaisilta kauppahuoneilta ja sahayhtiöiltä yrityksen
perustamisen yhteydessä. Samojen omistajien hallussa ollut Kemi-yhtiö omisti maata pel-
kästään Lapista, Peräpohjolasta ja Koillis-Pohjanmaalta, nykyisen Posion kunnan alu-
eelta. Tarkkoja pinta-alatietoja yhtiöiden omassa kirjanpidossa ei ole vuodelta 1915,
mutta vuonna 1916 Ab Uleå Oy omisti oman arvionsa mukaan 236 679,021 hehtaaria
maata.249Pinta-alalaskelmissa oli mukana Reinhold Weckmanin nimissä ollut omaisuus ja
35 000 hehtaariksi arvioitu Kuusamon maaomaisuus. Kuusamon tilat arvioitiin liian suu-
riksi, koska tarkkaa isojakotietoa ei ollut vielä käytettävissä. Kemi-yhtiön tilojen osalta
tarkkojen pinta-alatietojen esittäminen on mahdotonta, koska isojako oli kesken Kemijär-
vellä ja Kuolajärvellä, alueilla missä sijaitsi huomattava osa yhtiön maaomaisuudesta.
VIRTASEN mukaan yhtiö omisti vuonna 1916 176 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala
oli 88 184 hehtaaria. Tilojen lukumäärän osalta tiedot eivät ole ristiriitaisia, kun otetaan
huomioon yhtiön pääomistajien nimissä olleet tilat, mutta pinta-alan VIRTANEN on arvi-
oinut 12 700 hehtaaria suuremmaksi. Tutkimuksesta ei selviä pinta-alojen laskentaperiaa-
tetta alueelta, jolla isojako oli vielä toteutumatta, eikä myöskään lähdettä, mistä tiedot on
saatu.250 Näin ollen ristiriidan perusteellinen selvittäminen on mahdotonta.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuudesta keskittyi 44,9 % Aktiebolaget Uleå Oy:lle. Kun
mukaan otetaan samojen sukujen hallussa olleen Kemi-yhtiön tilat, molempien yhtiöiden
osakkaiden omistusosuus kohoaa 61 %:iin. Pohjoissuomalaisen kilpailijan Kajaanin Puu-
tavara Osakeyhtiön maanhankinta jäi huomattavasti pienemmäksi, 21 247,6 hehtaariksi.
Lapista ja Peräpohjolasta maata omistanut Trävaru Ab Torneå reilun 11 000 hehtaarin ja
Kainuussa toiminut Kajaanin Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö 9 200 hehtaarin maaomai-
suudella yltivät kymmenen eniten maata omistaneen yhtiön joukkoon. Eteläsuomalaisten
yhtiöiden osuus yhtiöiden omistaman maan määrästä jäi vähäiseksi. Eniten maata oli
hankkinut W. Gutzeit & Co. Yhtiö omisti reilut 24 000 hehtaaria maata, joka oli 5,3 %
yhtiöiden kokonaisomistuksesta. Vastaava luku A. Ahlström Oy:n, Kymmene Ab:n, Sal-
vesenien ja Halla Ab:n osalta vaihteli 1,5–3,4 %:iin. Metsämaan kohonnut hinta ja tuk-
kien kasvanut tarve pakottivat pelkästään Järvi-Suomen seutua aiemmin raaka-ainevaras-
tona pitäneitä yhtiöitä laajentamaan hankinta-aluetta pohjoiseen.

Vertailtaessa edellä mainittuja tutkimustuloksia pinta-alojen osalta aiempiin tutkimuk-
siin suuria eroja ei ole havaittavissa. HARVEN mukaan puutavarayhtiöiden hallussa oli
vuonna 1915 Oulun läänissä 474 301 hehtaaria maata.251 Tämän tutkimuksen mukaan
1.1. 1915 yhtiöillä ja niiden omistajilla oli 465 714,0 hehtaaria maata. Tulosten erotus on
8 587 hehtaaria, joten HARVE arvioi yhtiöiden maaomaisuuden 1,8 % suuremmaksi.
HARVEN tutkimustuloksia yhtiöiden varhaisemmasta maan hankinnasta ei voida käyttää
vertailukohteena erilaisen tilastoinnin takia.252 Yksi syy tutkimustulosten erilaisuuteen on
knihtikontrahtipitäjissä sijainneiden tilojen pinta-alojen erilaiset laskentaperusteet. HAR-
VEN laskentamallin mukaan pinta-alat määriteltiin suuremmiksi. Maanomistustilaston
mukaan vuonna 1917 Oulun läänissä pelkästään puutavarayhtiöillä oli 458 582 hehtaaria

249. Aktiebolaget Uleå Oy jordlägenheter i år 1916. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
250. Virtanen 1993, s. 386.
251. Harve 1947, s. 40. Taulukko 4.
252. Harve 1947, s. 40. Taulukko 4.
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maata.253 Puutavaraliikkeiden maanostoja tutkineen komitean mukaan Oulun läänissä
puutavarayhtiöillä oli vuonna 1902 339 tilaa.254 Tämän tutkimuksen mukaan yhtiöillä oli
vuonna 1900 vain 152 ja viisi vuotta myöhemmin 349 tilaa.

Pohjois-Suomen luonnonolot suosivat suurteollisuutta suurine puunhankintoineen.
Asumattomiin erämaihin ei kannattanut avata pieniä savotoita, ja vuolaitten jokien uitto-
kapasiteettia oli viisain käyttää mahdollisemman tehokkaasti hyväksi. Miltei samoilla
kustannuksilla joet kuljettivat suuretkin tukkierät jokisuistojen sahoille. Pohjois-Suomen
metsävaroja saattoi parhaiten hyödyntää keskittynyt metsäteollisuus suurine sahoineen.
Ab Uleå Oy ja Puutavara Osakeyhtiö Kemi olivat osa suurteollisuutta, joka pystyi toimi-
maan kannattavammin kuin useat pienet hajautetut yksiköt. Suurteollisuuteen liittyi myös
laajamittainen maanhankinta. Pohjoisen metsien puumäärä hehtaaria kohden arvioituna
oli Etelä-Suomea pienempi, joten metsiä ostettaessa pohjineen, raaka-aineen turvaami-
seksi oli pakostakin ostettava suhteellisen paljon maata.

Suomessa oli Kainuun lisäksi alueita, missä puutavarayhtiöt omistivat huomattavan
paljon maata. HARVEN mukaan puutavarayhtiöitten maaomaisuus jakaantui vuonna
1915 Suomessa läänikohtaisesti seuraavasti255:

lääni yhtiöiden maaomaisuus, ha %256 pinta-alasta % yhtiöiden maaom.
Uudenmaan 72 256 6,0 3,4
Turun ja Porin 70 970 2,9 3,3
Hämeen 104 186 5,0 4,8
Viipurin 222 464 5,1 10,3
Mikkelin 150 608 6,5 7,0
Kuopion 809 976 18,3 37,5
Vaasan 252 942 6,1 11,7
Oulun 474 301 2,8 22,0
yht. 2 157 703 5,7 100,0

Kuopion läänissä ja Vaasan läänin itäosassa oli huomattavia puutavarayhtiöiden maa-
omaisuuden keskittymiä. Erityisesti Kuopion lääniin kuuluvissa Ilomantsin ja Pielisjärven
kihlakunnassa sekä Vaasan läänin Laukaan kihlakunnassa puutavarayhtiöt omistivat run-
saasti metsämaata. Seuraavan asetelman tiedot edellä mainituista kihlakuntien pitäjistä on
koottu maanomistustilastosta. Tilastotiedot ovat vuodelta 1917, joten ne eivät ole täysin
vertailukelpoisia vuoden 1915 tietoihin. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi maanomistus-
tilastosta on poimittu vain puutavarayhtiöitä ja puutavarakauppayhtiöitä koskevat tiedot.
Apu- ja maanviljelysyhtiöiden sekä puutavarayhtiöiden omistajien koskevat tietoja ei ole
otettu huomioon, koska ne hankkivat maaomaisuutensa todennäköisesti vasta vuoden
1915 asetuksen jälkeen.

253. SVT. XXXIII:1, s. 208.
254. Puutavaraliikkeiden maanostoja tutkineelta komitealta. Komiteamietintö n:o 8/1906, s. 70.
255. Harve 1947, s. 40. Taulukko 4.
256. Suhteellisen määrän laskemiseksi tarvittavat läänikohtaiset pinta-alat on saatu Suomen tilastollisesta vuosi-

kirjasta vuodelta 1915, s. 1. Helsinki 1916.
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pitäjä pinta-ala, ha yhtiöiden maa, ha %
Tohmajärvi 90 382 22 492 24,9
Ilomantsi 413 675 161 486 39,0
Eno 91 574 32 173 35,1
Pielisjärvi 332 884 60 764 18,3
Juuka 147 775 42 659 28,9
Rautavaara 132 900 47 283 35,6
Pihtipudas 103 771 39 559 38,1
Karstula 126 901 20 898 16,5
Viitasaari 129 944 23 011 17,7

Puutavarayhtiöiden pyrkimykset Keski- ja Itä-Suomen metsäisemmille alueille olivat
voimakkaita. Valtakunnallisesti vertailtuna Kainuu ei missään mielessä ollut ainutlaatui-
nen alue yhtiöiden maanhankinnalle. Maanomistustilaston mukaan vuoteen 1917 tulta-
essa apu- ja maanviljelysyhtiöt lisäsivät vielä yhtiöitten maanomistuksen määrää Kuopion
ja Vaasan läänissä. Karkeasti arvioituna rannikkoalueella Vaasan läänin pohjoisosasta
Turun ja Porin läänin eteläosaan, oli puutavarayhtiöillä vähän maaomaisuutta lukuun otta-
matta vanhojen ruukkien maaomaisuuden suhteellisen pieniä keskittymiä.

Ruotsissa yhtiöt hankkivat vuoteen 1906 mennessä pohjoisimpien läänien yksityisestä
maasta seuraavat osuudet257:

lääni %, yksityisestä maasta
Kopparberg 35,5
Väster Norrland 45,5
Jämtland 43,4
Västerbotten 34,6
Norrbotten 22,0

Ruotsissa oli jo vuonna 1901 yhdeksässä kunnassa yhtiöiden maaomaisuus yli 71 %
kunnan kokonaispinta-alasta, 42 kunnassa 51–70 % ja 71 kunnassa 31–50 %. Vuonna
1901 yhtiöt omistivat Ruotsissa 5 394 837 hehtaaria maata. Myöhemmin yhtiöiden maa-
omaisuuden määrä kasvoi 7,5 miljoonaan hehtaariin.258 Yhtiöiden maanhankinta käyn-
nistyi Ruotsissa aiemmin kuin Suomessa ja saavutti huomattavat mittasuhteet jo vuosisa-
dan vaihteessa, jolloin puutavarayhtiöiden aktiivinen maanhankinta vasta alkoi Suomessa.
ROLÉNIN mukaan yhtiöiden maanhankintaa edisti Jämtlandissa rautatieverkoston laaje-
neminen.259 Rautatien ansiosta metsävaroja voitiin käyttää entistä tehokkaammin hyväsi,
ja huonot uitto-olosuhteet eivät enää rajoittaneet metsien käyttöä.

257. Fabritius 1922, s. 15. Rolén 1990, s. 82.
258. Fabritius 1922, s. 12–14. Rolén 1990, s. 72.
259. Rolén 1990, s. 71.



4. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä 
apuyhtiöiden maanhankinta ja -omistus vuoden 1915 

asetuksesta vuoden 1925 Lex Pulkkiseen

4.1. Puutavarayhtiöiden maakauppaa rajoittava asetus vuodelta 1915

4.1.1. Keskustelu yhtiöiden maanhankinnasta – tukkihuijausta, 
maatalouden rappeuttamista vai teollisuuden elinehto?

Pohjoissuomalaisissa sanomalehdissä oli vuosisadan vaihteessa runsaasti metsäkauppoja
ja maanmyyntiä käsitteleviä kirjoituksia. Metsänomistajan näkökulmasta tarkasteltuna
suurin osa niistä sisälsi ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa. Sanomalehdet kertoivat puuta
ostavista sahayhtiöistä ja metsistä maksetuista hinnoista. Puunarvo ilmoitettiin kansanta-
juisesti konkreettisina runkohintoina. Valtion metsähuutokauppoja lehdet seurasivat eri-
tyisen tarkasti hintojen ja kauppoja tehneiden yhtiöiden osalta.1 Lukijoille pyrittiin anta-
maan selkeä kuva korkeimpia tarjouksia tehneistä yhtiöistä. Tukkiliikkeen vilkastuttua
lehtikirjoittelu sai vähitellen uudenlaisen sävyn. Entistä enemmän kirjoituksissa painotet-
tiin metsän ja maan todellisen arvon tuntemista muuttuneessa markkinatilanteessa.2
Näkyvin kannanotto keinotteluun oli Kaiun pääkirjoituksessa 5.2.1897. Lehti totesi tukki-
en menevän liian halvalla yhtiöille, koska kaupat tehtiin täysin umpimähkään. Talolliset
eivät tienneet puuston määrää ja metsien todellista arvoa. Summakaupoista ja pitkäaikai-
sista hakkuusopimuksista aiheutuivat kaksinkertaiset tappiot: puut myytiin alihinnalla,
eikä myyjä hyötynyt mitenkään pitkän hakkuuajan aikana tapahtuvasta tukin hinnan nou-
susta. Kaupassa ei otettu huomioon lainkaan inflaatiota. Jotta metsät eivät menisi alihin-
taan yhtiöille, talollisten oli itse arvioitava myytävän metsän määrä. Yksinkertaisin tapa
oli laskea koko alueen tai tietyn määräalan puumäärä ja suhteuttaa se koko alueen pinta-
alaan. Varsin helpolla menetelmällä, metsän luvulla, voitiin estää törkeimmät huijausyri-

1. ”Tukkihuutokauppa kruununmetsistä”. Kaiku n:o 92. 14.8. 1895, n:o 95. 21.8.1895, ”Metsänostajia”. n:o
146. 18.12.1903. ”Metsäpuiden hinta”. n:o 137. 16.11.1900. ”Suuret tukkihuutokaupat”. Perä-Pohjalainen
n:o 87. 4.8.1910.

2. ”Metsäkaupoista”. Kaleva n:o 59. 12.3.1903.
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tykset. Lehti varoitti talollisia ”hurmaantumasta” aineellisen puutteen takia metsäkaupois-
ta, jolloin ”menee ala-arvoisena heille tärkeä omaisuus”.3

Sanomalehdet kuvasivat varoittavia esimerkkejä huonoista ja petoksellisista metsäkau-
poista. Esimerkiksi eräälle isännälle oli tarjottu rungolta 2 mk, joka oli tuntunut liian
alhaiselta. Ostaja oli luvannut koko metsästä 800 markkaa, joka oli myyjän mielestä ollut
hyvä hinta. Kuitenkin palstasta oli hakattu 5 000 runkoa.4 Suuri kauppahinta oli sokaissut
myyjän täysin. Lehdissä varoiteltiin viinan ja metsäkauppojen yhdistämisestä toisiinsa.
”Metsäkauppoja oli tehty jopa viikon, maanviljelijät olivat rohkeammalla mielellä kaup-
pakirjan alle nimensä piirtämään.” Tunteisiin vetoavia kirjoituksia ei myöskään kaihdettu.
Esimerkki haettiin Lappeenrannasta asti, missä ”joku” oli nähnyt laiturilla itkevän tytön,
jonka isä oli myynyt talon metsineen yhtiölle juopoteltuaan ensin tuntemattomien miesten
kanssa. Koko perhe oli suistunut syvään kurjuuteen.5

Kaiun kirjoittelu terävöityi kesällä 1897, jolloin uutena näkökulmana oli tilakauppo-
jen taustalla vallitseva taloudellinen eriarvoisuus sekä yhteiskunnan ongelmat. Ne, joilla
oli rahaa; hyötyivät, toiset menettivät elinkeinonsa perustan. Talollisten hädänalaista tilaa
oli usein käytetty hyväksi, ja ”rahat päätyivät ennen pitkään rikkaiden keinottelijoiden
leveisiin taskuihin” myyjien suistuessa kurjuuteen. Lehti syytti tilojen ostajia kaksinais-
moralisteiksi. Varakkaille metsänostajille oli julkinen ryöstö ja varkaus kauhistus, mutta
petos ja kavaluus oli sama kuin ”lain vaatima” rakkaus, jolla he lähimmäistään puutteen
aikana auttoivat.6

Jyrkimmän kantansa yhtiöiden maanomistukseen Kaiku ilmaisi 27.5.1898. Puutavara-
yhtiöiden maanhankinta metsänkasvatukseen oli tuomittavaa useasta syystä. Yhtiöiden
maanomistus oli kova isku maataloudelle ja koko kansan tulevalle kehitykselle. Tiloilta
hävisi vähitellen maanviljelys, pellot metsittyivät, ja talot autioituivat. Vuokraviljelymah-
dollisuus oli olemassa, mutta talonpojan itsenäisyys hävisi ja siten siveelliset ja taloudelli-
set vauriot yleistyvät. Metsätulot menivät keinottelijoille, eivätkä maatalouden kehittämi-
seen. Siveellisillä vaurioilla lehti tarkoitti irtolaisuuden kasvua ja siitä aiheutuvia ongel-
mia7:

”Olemmepa jo Oulun läänissäkin nähneet esimerkkejä sellaisestakin, että pappi on saanut
tulla lukukinkereitä pitämään autioon metsätaloon, jonka isäntäkään ei ole paikkakunnalla.
Hän on kasvattamassa metsää tulevaisuutta varten! Kuinka monta pientä yhteiskunnallista
velvollisuutta jääkään täten täyttämättä ja jos kaikki samoin ajattelisivat olisi koko maamme
kohta susien ja karhujen pesänä.”

Entisestä isännästä ennustettiin tulevan mökkiläinen tai irtolainen, joka päätyy köyhäin-
hoidon pariin. Ennen pitkää lampuotijärjestelmän pelättiin yleistyvän ja yhteiskunnallis-
ten epäkohtien ennustettiin kärjistyvän.8 Kaiku syytti puutavarayhtiöitä tietoisista pyrki-
myksistä mitätöidä yhteiskunnan asettamat tavoitteet irtolaisuuden kitkemiseksi. Mitä
enemmän puutavarayhtiöllä oli tiloja, sitä enemmän oli loisia ja teollisuudelle halpaa työ-
voimaa.9

3. ”Muutama sananen tukkimetsien myynnille”. Kaiku n:o 14. 5.2.1897.
4. ”Älkää myykö metsiänne summakaupalla”. Kaiku n:o 116. 13.10.1897.
5. ”Viina ja metsäkaupat”. Kaiku n:o 34. 20.3.1901. ”Metsänostajan petosta”. Kaiku n:o 126. 5.11.1897.
6. ”Muutama sana Perä-Pohjolan metsäkaupoista ja tukinajosta”. Kaiku n:o 68. 21.6.1897.
7. ”Sahayhtiöt maanomistajina”. Kaiku n:o 59. 27.5.1898.
8. ”Yhteisiä metsäkauppoja”. Kaiku n:o 137. 29.11.1899.
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Tilojen alhaiseen hintaan pidettiin osasyyllisenä myös valtiota. Erityisesti Kajaanin
kihlakunnassa kruunu myi suuria puueriä liian halvalla, mikä heijastui yksityismetsien ja
tilojen myyntihintoihin. Talonpojan omaisuudelle ei jäänyt arvoa juuri lainkaan. Paikalli-
set metsäherrat olivat täysin yhtiöitten armoilla. Jos huutokaupassa tarjoukset hylättiin
liian alhaisina, yhtiöt valittivat senaattiin kaikin mahdollisin perustein, ja yleensä ne sai-
vat tahtonsa läpi.10

Vuosisadan vaihteessa lehdet uutisoivat ”Norrlannin-komitean” tuloksista Ruotsissa.
Siellä yksityisestä maasta oli siirtynyt puutavarayhtiöille suhteellisesti enemmän kuin
Suomessa ja yhteiskunnallisten ongelmien kasvu oli ilmeinen. Norrlannin ja Taalainmaan
läänien alueella yhtiöt omistivat 5,4 miljoonaa hehtaaria maata, joka oli 34,3 % alueen
pinta-alasta. Lehdet kiinnittivät huomion mietinnön esille tuomiin ongelmiin, jotka aiheu-
tuivat puutavarayhtiöiden maanomistuksen laajuudesta. Huolestuttavinta oli maatalouden
huono tuotto yhtiöiden tiloilla: uudisraivaus tyrehtyi; viljelmät ja rakennukset rappeutui-
vat. Toinen ongelma oli yhtiöiden vuokralaisten epäitsenäinen asema. Komitea vaati eri-
tyistä lakia, jossa tilan vuokralaiselle taattiin mahdollisuus harjoittaa itsenäistä maata-
loutta ja oikeus kotitarvemetsään ja laitumeen.11 Kaiku seurasi Suomessa vuonna 1902
asetetun vastaavanlaisen komitean työskentelyä ja antoi tukensa sen pyrkimyksille rajoit-
taa yhtiöitten maanhankintaa.12 Myös Kaleva asettui tukemaan uutta lakiesitystä, jota se
piti tärkeänä maatalouden kehittämisen ja tilattoman väestön määrän supistamisen kan-
nalta.13

Pääkirjoituksessa 14.1.1914 Kaiku arvioi puutavarayhtiöiden maanhankintaa vuosisa-
dan vaihteesta lähtien. Tilat oli myyty liian halvalla ja yhtiöt olivat saaneet kymmenker-
taisia voittoja. Lehti vieritti vastuun tapahtuneesta paljolti talonpoikain harteille. Syynä
oli talonpoikain sivistymättömyys tai välinpitämättömyys viisaampien ohjeille. Talo oli
menetetty, jäljelle oli jäänyt viha ja katkeruus yhtiöitä kohtaan. Kaiku totesi kuitenkin
aikojen muuttuneen: ”Nykyään ei toki enää, yleisen valistuksen noustessa, niin räikeät
metsäkaupat liene juuri mahdollisiakaan.”14

Kajaanin Lehti teki metsäkeinottelusta vaaliteeman. Se kehotti äänestäjiä kannatta-
maan ehdokkaita, jotka ovat valmiita tekemään lopun koko maakuntaa tuhoavasta keinot-
telusta. Lehti toi esille Nuorsuomalaisen Puolueen kannan kysymykseen: ”Turmiollisena
epäkohtana pidettävää maanviljelystilojen siirtymistä metsäliikkeiden haltuun on entistä
tehokkaammin ehkäistävä sekä lainsäädännön avulla että kuntain ja vapaan kansalaistoi-
minnan kautta.”15

Oleellisinta sanomalehtien kirjoittelussa oli puunhinnasta ja turvallisista kauppata-
voista tiedottaminen sekä metsän todellisen arvon korostaminen. Kun yhtiöiden maa-
omaisuus kasvoi, lehtien kanta terävöityi ja yhteiskunnallisia näkökohtia otettiin entistä
enemmän esille. Maatalouden rappeutuminen, irtolaisuuden lisääntyminen ja sosiaalisten

9. ”Sahanomistajien edistyspyrinnöistä”. Kaiku n:o 86. 28.7.1902.
10. ”Metsäin hinnat Kajaanin kihlakunnassa”. Kaiku n:o 135. 22.11.1909.
11. ”Taistelu sahayhtiöitten maanostoja vastaan Ruotsissa”. Perä-Pohjolainen n:o 140. 1.12.1904. Rolen 1979,

s. 157–160.
12. ”Sahayhtiöiden maanostot ”. Kaiku n:o 144. 12.12.1904.” Sahayhtiöiden maanostot”. Kaiku n:o 24. 27.2.

1905. ”Tukkihommista sananen”. Kaiku n:o 5.12.1.1906.
13. ”Sahayhtiöiden maanostot”. Kaleva n:o 212. 14.9.1908.
14. ”Metsänmyynnistä huomioon otettavia seikkoja”. Kaiku n:o 10. 14.1.1914.
15. ”Maanviljelystilat ja metsäliikkeet”. Kajaanin Lehti n:o 72. 30.6.1916.
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ongelmien kasvu painottuivat lehtien sivuilla. Puutavarayhtiöt rahan ja taloudellisen val-
lan edustajina käyttivät hyväksi köyhien ihmisten hädänalaista tilaa rakentaessaan omaa
vaurauttaan. Yhtiöt leimattiin vastuuttomiksi sosiaalisten ongelmien kärjistäjiksi, jotka
tekivät turhiksi yhteiskunnan pyrkimykset irtolaisuuden kitkemiseksi maasta. Pohjois-
Suomen lehtien kanta yhtiöiden maanhankintaan oli kielteinen: ainuttakaan yhtiöitä puo-
lustelevaa lausuntoa ei ollut. Lehtien linja oli silti asiallinen, räikeitä ilmaisuja välttelevä.

Kainuun osalta keskustelu oli hyvinkin aiheellista ja tarpeellista. Keskustelulle oli
omat yhteiskunnalliset syynsä ja perustelunsa. Maatalouden liikaväestö ja tilattoman
väestön ongelma olivat aikakautensa kipeitä kysymyksiä. Alhainen maatalouden tuotto ja
palkkataso eivät riittäneet pitämään kylläisinä kansan vähäosaisia. Yhteiskunta mietti kei-
noja tilattoman väestön aseman parantamiseksi, mutta suuryhtiöt toiminnallaan lisäsivät
irtolaisten määrää. Heräävä sosialismi näki helposti ympärillään riistetyt ja riistäjät.
Yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet alkoivat erottua, ja ristiriitojen todennäköisyys kas-
voi. Syntynyt tilanne tarjosi hyvät mahdollisuudet epäkohtia etsivälle keskustelulle.

Sanomalehtien kirjoitukset eivät kuitenkaan tuottaneet näkyvää tulosta. Kajaanin Lehti
totesi varoitusten menneen hukkaan:16

”Sanomalehdistö on kiinnittänyt tähän talouselämämme suureen murroskauteen vilkasta
huomiota ja huutanut pohjoiseen ja etelään kaikella voimallaan. Ja tulos tästä on, kuten
näyttää se, että puutavarayhtiöiden taholla vastataan uusien miljoonien sijoittamisella maan-
viljelystiloihin.”

Sanomalehdet eivät saavuttaneet kirjoituksillaan saloseutujen talollisia. Lehtien levikki
oli pieni, postin kulku hidasta, ja syrjäseutujen ihmisten lukutaidossakin oli kohentamis-
ta. Lukuisat puumerkit metsäkontrahdeissa kertovat vuosisadan vaihteessa vallinneesta
lukutaidottomuudesta. Lisäksi sanomalehtiin voitiin suhtautua välinpitämättömästi. Kir-
joitukset olivat ”ropakantaa”, joka oli sisällöltään etäistä syrjäseutujen ihmisille.

Pohjois-Suomessa ilmestyneissä sanomalehdissä ei käsitelty lainkaan maanomistusta
yhtiöiden näkökulmasta. Kajaanin Lehti siteerasi Hufvudstadsbladetia, jossa puunjalos-
tusteollisuus oli perustellut maanhankintaansa. Teollisuuden mukaan tilakaupoista ei
aiheutunut ongelmia maataloudelle, koska yhtiöt aloittaisivat laajamittaisen maatalouden
omistamillaan tiloilla. Lehtien kirjoitukset maataloudelle aiheutuvista ongelmista olivat
teollisuuden mielestä suurimmilta osin aiheettomia. Kajaanin lehden mukaan kyse oli täy-
sin eri asioista: yhtiöiden maataloudella ei ratkaista tilattoman väestön ongelmia.17

Lehtikirjoitteluissa unohdettiin puunjalostusteollisuuden maaseutua elvyttäneet vaiku-
tukset. Sahat ja selluloosatehtaat rakennettiin usein maaseudulle tai sen välittömään lähei-
syyteen raaka-aineen, vesivoiman ja kuljetusreittien äärelle. Talolliset pääsivät osalliseksi
metsätuloista, työpalkoista ja maataloustuotteiden kasvaneesta kysynnästä. Edellä mainit-
tujen taloutta edistävien tekijöiden ansiosta pienten kauppakaupunkien ylivallasta kärsi-
nyt maaseutu alkoi vähitellen vaurastua.18 Maatalouden edistyminen, koneellistuminen ja
maaseudun sivistystason kohoaminen oli paljolti metsätulojen ansiota. Toisaalta ne, jotka
ymmärsivät metsätulojen merkityksen maatalouden kehitykselle, huolestuivat tilanteesta
entistä enemmän. Talonpojat ja valtio olivat perinteisesti olleet huomattavimmat metsän-
omistajat, ja molemmat omistajaryhmät saivat tarvittaessa myyntituloja. Uudeksi omista-

16. ”Puutavarayhtiöiden maanhankinta”. Kajaanin Lehti. n:o 6. 15.1.1917.
17. ”Puutavarayhtiöiden maanhankinta”. Kajaanin lehti. n:o 6. 15.1.1917.
18. Kuisma 1993, s. 382.
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jaryhmäksi muuttuneessa tilanteessa tulivat yhtiöt. Valtio ei myynyt maataan, mutta talon-
pojat olisivat halunneet myydä. Ennen pitkää metsätulojen virta maaseudulle väheni,
koska yhtiöt kasvattivat raaka-aineomavaraisuuttaan. Pelko talollisten metsätulojen vähe-
nemisestä kärjisti keskustelua yhtiöiden maanhankinnasta.

Puutavarayhtiöiden maanhankinnasta käyty keskustelu liittyi teollisuuden ja maatalou-
den väliseen ristiriitaan. Eteenpäin pyrkivän modernin teollisuuskapitalismin ja perittyyn
elämänjärjestykseen takertuneen agraarisen Suomen arvomaailma eivät olleet keskenään
sopusoinnussa. Hannes Gebhard, Suomen maatalouspolitiikan johtava ideologi, totesi
vuonna 1902 seuraavasti:19

”Voi sitä kansaa, voi sitä maata, josta maahenki on kadonnut! Sillä maahengen kadotessa
katoaa myöskin talonpoikassääty ja kun talonpoikaissääty katoaa, silloin on kansa alaspäin
menemisen alussa, silloin on sen häviö tulossa.”

Metsäteollisuus mursi tilakaupoillaan gebhardilaista maahenkeä. Suomen tärkeimmän
teollisuudenalan menestys ja tulevaisuus perustui kotimaiseen raaka-aineeseen ja sen
saannin turvaamiseen. Puunjalostusteollisuus uhkasi talonpoikaisväestön maanomistusoi-
keutta ja koko agraarista yhteiskuntajärjestystä.20 Gebhardin näkemys perustui keskuste-
luun, jota käytiin Suomea aiemmin Euroopassa. Englannissa vanhan maaylimystön valta
murtui jo 1830-luvulta lähtien, jolloin teollisuuden ja kaupan varaan toimeentulonsa
rakentava porvaristo kykeni lakkauttamaan maataloutta suojelleet viljatullit. Englannin
jälkeen teollisuuden ja maatalouden välinen kynäsota raivosi 1800-luvun lopulla Sak-
sassa. Kiistelyn kohteena olivat Englannin tapaan viljatullit. Maatalouden turvana ollei-
den tullien poistamista pidettiin kohtalokkaana koko Saksan yhteiskunnan kehitykselle:
maatalous taantui, omavaisuus heikkeni ja maaseutu autioitui. Yhteiskuntarauha, kansa-
kunnan puolustusvoima ja vakaa isänmaallisuus yhdistettiin maalaiselämään, ja näin maa-
talouden heikentäminen merkitsi agraarivaltiota puolustaville ideologeille ja poliitikoille
kansallisen rappion varmaa alkua.21 Eurooppalainen teollisuuden ja maatalouden välinen
kiista sai aiheensa viljatulleista, mutta Suomessa kiisteltiin metsien omistuksesta.

Talonpoikain näkemysten lisäksi eduskuntakeskustelussa tuli esille myös teollisuuden
näkökulma. Puunjalostusteollisuuden etuja puolustavat kansanedustajat korostivat yhtiöi-
den asemaa Suomen huomattavimman teollisuudenalan ylläpitäjänä. Yhtiöiden hyvä
taloudellinen kannattavuus vaikutti myönteisesti ulkomaankauppaan ja koko kansantalou-
teen. Kaikki mahdollinen tuki, myös oikeus maanhankintaan, oli annettava tärkeimmän
teollisuudenalan kasvun turvaamiseksi. Teollisuus tarvitsi omia metsiä, jotta se saisi riittä-
västi raaka-ainetta myös vaikeissa ja poikkeuksellisissa oloissa. Taloudellisesti vaikeina
aikoina yhtiöt saattoivat hakata omia metsiään ja pienentää raaka-ainekustannuksia. Näin
ollen tasaisen kasvun ylläpitämisessä omat puuvarastot katsottiin tarpeellisiksi. Jos maan-
hankintaa rajoittava laki, kieltolaki, säädettäisiin, puunjalostusteollisuuden tulevat inves-
toinnit jäisivät toteutumatta, koska se ei uskaltaisi ottaa laajentumisriskiä epävarmoissa
oloissa. Yksityiset henkilöt eivät myöskään uskaltaneet aloittaa yrittämistä puunjalostus-
teollisuudessa sen uhanalaisen aseman vuoksi. Teollisuus perusteli maanhankintaansa
myös metsänhoitonäkökohdin. Sen mukaan yhtiöt hoitivat metsiään paremmin kuin yksi-

19. Kuisma 1993, s. 380–381.
20. Kuisma 1993, s. 382.
21. Kuisma 1993, s. 381.
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tyiset, ja tulevaisuuden kannalta metsien hyvä kunto oli tärkeä näkökohta. Teollisuuden
etuja puolustellut edustaja Schybergson väitti myös, että teollisuuden maanostot nostivat
hintoja. Jos yhtiöt lopettaisivat maanostot, kiinteistöjen arvo romahtaisi.22 Keskustelussa
tuli esille myös näkemys, jonka mukaan metsiä omistavat talonpojat olivat itse suurimpia
syyllisiä maatalouden heikkoon tuottoon. Talolliset rakensivat toimeentulonsa liiaksi met-
sätulojen varaan, jolloin maataloutta ei nähty tarpeelliseksi kehittää.23 Kajaanin Puuta-
vara Osakeyhtiön omistaja, edustaja H. G. Paloheimo kannatti maanhankinnan rajoitta-
mista. Hänen mukaansa raaka-aineen hankinta ei edellyttänyt maanomistusta. Kotimai-
sen puunjalostusteollisuuden raaka-aineen turvaamisessa tärkein seikka oli pyöreän puu-
tavaran viennin rajoittaminen. Paloheimo ihmetteli, miten ulkomaalainen hiomoteolli-
suus menestyi, vaikka se osti raaka-aineen Suomesta eikä saanut sitä omista metsistä.24

Teollisuuden etuja puolustaneet mielipiteet olivat luotettavuudeltaan kyseenalaisia. Ne
oli muokattu politiikan kielelle, ja niiden tarkoituksena oli esittää kärkevä vastalause lain
puolestapuhujille. Teollisuuden menestyminen, investoinnit ja uusien yrittäjien mahdolli-
suudet kytkettiin pelkästään talonpojilta halvalla ostetun maan varaan, ikään kuin kannat-
tavuuteen ei liittyisi muita tekijöitä. Metsänhoitoseikkoihin vetoaminen saattoi hyvinkin
olla pelkkää propagandaa. Yhtiöiden varastoon ostamia metsiä ei välttämättä hakattu,
koska valtio tai talonpojat myivät halvalla puuta teollisuudelle. Esimerkiksi Kymi-yhtiö
hakkasi 1920-luvulle saakka omia metsiä varovaisesti ja osti tarvitsemansa raaka-aineen
yksityisiltä maanomistajilta.25 Yhtiöiden metsät säilyivät järeinä, niiden puumäärät arvi-
oitiin runsaiksi, ja kaikki oli teollisuuden edustajien mukaan hyvän metsänhoidon ansiota.
Tuolloin käytössä ollut vallitsevin hakkuutapa niin valtion, talonpoikain kuin yhtiöitten-
kin metsissä oli jäljelle jäävän huonolaatuisen puuston valta-asemaa korostavaa hirrenhar-
sintaa. Vuosisadan vaihteessa metsänhoito oli niin kehittymätöntä, että oleellisia tuloksia
sillä ei voitu vielä saavuttaa. Uljas siemenpuuasento tai satoihin tuhansiin männyntaimiin
kohoavat istutusmäärät eivät vielä taanneet uudistusten onnistumista.

4.1.2. Asetuksen sisältö ja merkitys

Puutavarayhtiöiden maanhankintaa rajoittava laki käsiteltiin vuoden 1908 ensimmäisillä
ja toisilla valtiopäivillä. Se perustui vuonna 1906 julkaistuun komiteamietintöön, jonka
esikuvana oli Ruotsissa yhtiöiden maanhankintaa rajoittava Norrlannin-laki. Eduskunnas-
sa ja valiokunnissa käyty keskustelu painottui maanhankinnasta aiheutuviin yhteiskun-
nan ongelmiin: maatalouden rappeutumiseen, tilattoman väestömäärän kasvuun, taloudel-
lisen eriarvoisuuden lisääntymiseen, maanomistuksen keskittymiseen rikkaille, monopoli-
luonteisen maanomistuksen kielteiseen vaikutukseen maanhintaan, keinottelun ja epäre-

22. Eduskunnan pöytäkirjat 17.3.1908, 20.3.1908. Pöytäkirjat I. Ensimmäiset valtiopäivät v. 1908, s. 318–325,
336–337, 356–357, 370. Suuren valiokunnan mietintö n:o 10. Asiakirjat I. Toiset valtiopäivät v. 1908, s. 3.

23. Eduskunnan pöytäkirjat 20.3.1908. Edustaja Branderin puheenvuoro. Pöytäkirjat I. Ensimmäiset
valtiopäivät v. 1908, s. 346.

24. Eduskunnan pöytäkirjat 20.3.1908. Edustaja Paloheimon puheenvuoro. Pöytäkirjat I. Ensimmäiset
valtiopäivät v. 1908, s. 375–376.

25. Talvi 1979, s. 429.
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hellisyyden yleistymiseen yhteiskunnassa. Maanhankinnan metsäteollisuudelle tuomia
etuja ei myöskään unohdettu eduskuntakeskustelussa.26

Metsäteollisuuden näkökulmasta tarkasteltuna laki yhtiöiden maanhankinnan rajoitta-
misesta laadittiin epäedullisessa poliittisessa ilmapiirissä. Vuoden 1907 valtiopäivillä
teollisuuden etujen puolustajien määrä oli romahtanut, koska ruotsinkielinen eliitti
menetti ensimmäisissä eduskuntavaaleissa asemansa: kahden säädyn asemasta se sai vain
24 edustajapaikkaa. Merkittävimpien puunjalostusyhtiöiden omistajat olivat ruotsinkieli-
siä ja he kannattivat ruotsalaista puoluetta. Elfving, Rosenlew, Hackman, Serlachius,
Ruth, Idestam, Björnberg, Wolff, Ramsay, Standertskjöld ja Dahlström liittyivät Suomen
uuden suurkapitalismin tärkeimpään haaraan metsäteollisuuteen. Ruotsinkielisiä sahateol-
lisuusmiehiä olivat myös Pohjois-Suomessa toimineet Snellmanit, Bergbomit, Pentzinit ja
Weckmanit. Liberalismillaan teollisuuden etuja lähellä ollut nuorsuomalainen puolue
menestyi ensimmäisissä eduskuntavaaleissa myös huonosti: se sai vain 26 edustajapaik-
kaa.27

Fennomaanisen liikkeen vanhasuomalaiset tukeutuivat suomenkieliseen maaseutuun ja
talonpoikiin ja sai eduskuntaan 59 paikkaa. Samantapaisin tunnuksin etenevä maalaisliitto
sai tyytyä vain yhdeksään kansanedustajaan. Vaalien suurvoittaja oli sosiaalidemokraatit.
He saivat eduskuntaan työväestön ja maaseudun tilattoman väestön äänimäärän turvin 80
kansanedustajaa.28 Sosialisteille suhtautuminen yhtiöiden maanhankintaan oli yksiselit-
teinen. He kävivät taistelua kapitalismia vastaan, ja yhtiöiden maanhankinta ei missään
mielessä ollut heidän ideologiansa mukaista. Vanhasuomalaisten mielipiteet jakautuivat,
koska osa heistä fennomaanien taloudellista ohjelmaa toteuttaessaan oli lähestynyt suur-
liike-elämää ja metsäteollisuutta.29

Vilkkaan keskustelun jälkeen eduskunta hyväksyi 20.10.1908 lopullisesti asetuksen
puutavarayhtiöiden maanhankinnan rajoittamisesta äänin 159 puolesta ja 34 vastaan.30

Suurruhtinas hyväksyi asetuksen vasta 15.1.1915, koska toisen sortokauden venäläismie-
linen senaatti ja keisari olivat haluttomia toteuttamaan eduskunnan tahtoa. Kysymys ei
ollut ainutlaatuisesta ilmiöstä, vaan Suomen lainsäädännöllinen uudistustyö pysähtyi
myös väkijuomien kieltolain ja työväen tapaturmavakuutuslain vahvistamatta jättämisen
myötä.31

26. Eduskunnan pöytäkirjat 20.3.1908. Pöytäkirjat I. Ensimmäiset valtiopäivät v. 1908, s. 336–385.
27. Kuisma 1993, s. 393–395.
28. Kuisma 1993, s. 397.
29. Kuisma 1993, s. 399.
30. Eduskunnan pöytäkirjat 20.10.1908. Pöytäkirjat II. Toiset valtiopäivät v. 1908, s. 1472.
31. Kuisma 1993, s. 399.
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Tärkeimmät yhtiöille asetetut ehdot ja rajoitukset olivat seuraavat:32

1 §

Yhtiö, joka harjoittaa sahaliikettä tai muuta sellaista teollisuutta, jossa metsätuotteita käyte-
tään raaka-aineena, taikka puutavarakauppaa, saakoon ainoastaan alempana mainituilla
rajoituksilla ja ehdoilla hankkia omakseen maalla olevaa kiinteätä omaisuutta.

Yhtiöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa ainoastaan sellaista yhtiötä, kuin 1. kappaleessa on
mainittu.

2 §

Yhtiö saakoon omakseen hankkia sen osan vero- tai rälssitilan metsämaista joutomaineen,
jota ei harkita tarpeelliseksi emätilan täyttä ja sen viljelyksen tulevaakin kehitykseen nähden
riittävää metsä- ja laiduntarvetta varten ja jota ei myöskään luettava sellaisiin viljelyskelpoi-
siin tiluksiin, jotka asemansa ja laajuutensa puolesta soveliaasti voidaan yhdistää jo olevaan
viljelykseen.

Jos metsämaassa on viljeltyjä tiluksia, jotka viereisen viljelyskelpoisen maan kanssa ovat
soveliaat itsenäisen maanviljelyksen perustamiseen, älköön sellaisia alueita tarpeellisine
metsämaineen luettako siihen, minkä yhtiö 1. kappaleen nojalla omakseen hankkii.

3 §

Mitä yhtiö 2§ mukaan saa omakseen hankkia, on sen läänin lääninkuvernöörin tutkittava ja
päätettävä, jossa kiinteistö on. Hakemus sellaisen tutkinnan toimittamisesta on tehtävä vuo-
den kuluessa siitä kuin kiinteistön kauppa tehtiin, uhalla että kauppa muuten katsotaan rau-
enneeksi. Hakemukseen on liitettävä tehty kauppakirja, kiinteistöllä olevan metsän laadusta
ja arvosta seikkaperäinen selvitys, jonka valtion palkkaama tai valtion avustuksella toimivan
seuran tahi laitoksen metsäammattimies on laatinut, sekä kiinteistön lohkomisehdotus.
Tämä ehdotus on 2§:ssä määrättyjen perusteiden mukaan maanmittarin valmistettava kum-
mankin asianomaisen läsnäollessa ja uskottujen miesten avulla, jotka on asetettu maan osit-
tamista varten säädetyssä järjestyksessä. Kuvernööri kuulustakoon asiasta lääninagronomia
sekä sellaista metsäammattimiestä, kuin yllä on sanottu, ja antakoon siitä sitten päätöksen.

Kuvernöörin päätöksestä saa valittaa Senaatin Talousosastoon kolmenkymmenen päivän
kuluessa tiedon saamisesta.

Sittenkuin on annettu, jolla on lain voima, tulee kiinteistön ositus kahden vuoden kuluessa
sen jälkeen olla päätöksen mukaisesti toimitettu, sen uhalla että kauppasopimus muuten kat-
sotaan rauenneeksi. Jos asianosainen sanotun ajan kuluessa näyttää kuvernöörille, että jako
ilman hänen syytään on loppuun suorittamatta, on kuvernöörillä oikeus myöntää kohtuul-
lista ajan pitennystä.

Ostajalla olkoon oikeus, sillä aikaa kuin jako on toimittamatta, turvata kauppasopimus kir-
joittamalla se oikeuden pöytäkirjaan, niin kuin määrättyä tilan aluetta koskevan luovutusso-
pimuksen kiinnityksestä on erittäin säädetty.

6 §

Jos yhtiö tahtoo hankkia omakseen toisenlaatuista maalla olevaa kiinteätä omaisuutta taikka
muissa tapauksissa, kuin 2 ja 4§:ssä sanotaan, taikka erilleen murtamattoman osan sellai-

32. Armollinen asetus koskeva rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön
hankintaan maalla 15.1.1915. Suomen suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma. 4/1915.
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sesta kiinteistöstä, hakekoon siihen lupaa Senaatin Talousosastolta. Sellainen hakemus on
annettava kuvernöörille.

Yhtiöllä olkoon oikeus lohkomisen tai erottamisen kautta hankkia omakseen kiinteistön osa,
joka pääasiallisesti on tarkoitettu tontiksi, varastopaikaksi, hiekan-, soran- tai savenottopai-
kaksi taikka joka on vesialue tai koskitila. Lainhuudatusta hakiessaan on yhtiön näytettävä,
että lohko taikka palsta on senlaatuinen kuin nyt on sanottu.

Asetus oli monilta osin puutteellinen ja tarjosi yhtiöille hyvät mahdollisuudet lain kier-
toon. Se koski vain puunjalostusteollisuutta tai puutavarakauppaa harjoittavia yhtiöitä,
osuuskuntia ja yhdistyksiä. Ne yritykset, jotka ilmoittivat toimialakseen minkä tahansa
muun elinkeinoalan, jäivät asetuksessa olleiden rajoitusten ulkopuolelle. Lisäksi 2 §:ssä
mainittu rajoitus oli liian väljä. Ainoastaan maatalouden kannalta käyttökelpoisen maan
hankinta oli kiellettyä. Esimerkiksi suomalaiselle maatilalle tyypillisten ulkometsäpalsto-
jen osto oli sallittua, jos ne eivät liittyneet oleellisesti maatalouteen. Niin ikään maanvil-
jelyksestä erillään olevien lohkotilojen hankinta oli sallittua. Huomattava epäkohta oli
myös se, että asetus ei koskenut yhtiöitten omistajia. He tai heidän perheenjäsenensä sekä
suoranaiset bulvaanit saattoivat laillisesti ostaa tiloja viljelyksineen, joita käytettiin suo-
raan yhtiön tarpeisiin.

Ainoa puutavarayhtiöitten maanhankintaa käytännössä vaikeuttava asia oli 3 §:ssä vaa-
dittu käytänne. Jos yhtiö osti maata, siitä aiheutui lukuisia yhteydenottoja eri viranomai-
siin lausuntopyyntöineen. Menetelmä oli virkavaltainen ja aikaa vievä, mikä saattoi
vähentää yhtiöiden mielenkiintoa maanostoon. Helpompi keino oli ostaa maata omistajien
tai apuyhtiöiden nimiin. Lisäksi 3 §:ssä oli huomattavaa tulkinnanvaraa. Miten menetel-
lään, jos kuvernööri ei hyväksykkään yhtiön laillisena pitämiä maakauppoja? Saako
oikeudeton ostaja myydä tilan toiselle, vai pitääkö kauppa purkaa? Miten menetellään, jos
viranomaisten käsitellessä asiaa tilan arvo oleellisesti nousee tai laskee? Mitkä ovat myy-
jän oikeudet muuttuneessa tilanteessa? Asetuksessa ei ollut minkäänlaisia rangaistusmää-
räyksiä laittomuuksien varalta.33

Vuoden 1915 asetus yhtiöitten maanhankinnan rajoittamisesta oli epäonnistunut. Se oli
helposti kierrettävä kompromissi kipeän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi.
Laki kyllä tyynnytteli yhtiöitten maanostoa arvostelleita henkilöitä, mutta antoi kuitenkin
puunjalostusteollisuudelle mahdollisuuden maanhankintaan.

4.2. Puutavarayhtiöiden maanhankintakeinot vuoden 1915 asetuksen 
jälkeen

Puutavarayhtiöille avautui varsin monta ”laillista” maanhankintakeinoa vuoden 1915 ase-
tuksessa. Myös Pohjois-Suomessa asetusta kierrettiin ostamalla tiloja omistajien nimiin
tai varta vasten perustetuille maanviljelys- ja metsänhoitoyhtiöille, joiden tarkoituksena
oli metsänhoidon ja maanviljelyksen edistäminen. Huomattavien puutavarayhtiöiden
omistajilla, Ab Uleå Oy:n ja Kemin Puutavara Oy:n pääosakkaalla Reinhold Weckmanil-
la sekä Kajaanin Puutavara Oy:n johtajalla Paavo Paloheimolla oli asemansa vuoksi
hyvät mahdollisuudet maanhankintaan. Lisäksi Kemin Puutavara Osakeyhtiön metsäpääl-

33. Fabritius 1922, s. 17.
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likkö ja Aavasaksa Osakeyhtiön perustaja Hugo Richard Sandberg tunsi hyvin Lapin ja
Peräpohjolan metsät. Eteläsuomalaisten yhtiöiden johtajista Gösta Björkenheimillä oli
parhain tieto Kainuun metsävaroista. Hän toimi Kaukas-yhtiön ja vuodesta 1913 lähtien
Kymi-yhtiön toimitusjohtajana. Kymi-yhtiö oli ollut vuosisadan alusta lähtien oululais-
ten kauppahuoneiden pahin kilpailija Oulujärven vesistöalueella. Kaikki edellä mainitut
henkilöt edustivat taloudellisesti voimakkaita yhtiöitä, joilla oli tuotannolliset perustelut
maanhankintaan.

Pohjois-Suomessa puunjalostusteollisuutta harjoittaneista yhtiöistä vain Kajaanin Puu-
tavara Oy perusti apuyhtiön. Maanviljelysosakeyhtiö Vaarainsuo perustettiin vuonna
1916, ja sen toimialaksi määriteltiin maatalouden harjoittaminen ja kehittäminen. VIRTA-
SEN mukaan yhtiötä pidettiin Etelä-Suomessa lainvastaisen maanhankinnan peiteyhtiönä
sen laajasta maatalouden harjoittamisesta huolimatta. Asia oli kiusallinen Kajaanin Puuta-
vara Oy:n kannalta, koska H. G. Paloheimo oli ajanut lakihanketta eduskunnassa ja yhtiön
johtoon kuuluva A. O. Kairamo oli ollut senaatin maanviljelyspäällikkö.34 VIRTASEN
mukaan Kajaani-yhtiön maatalouden harjoittamisella oli kuitenkin yleishyödylliset tavoit-
teet: henkilökunnan elintarvikehuollon varmistaminen ja hintojen kurissapito. Yhtiö myi
työntekijöilleen elintarvikkeita huomattavasti alle vallitsevan hintatason.35 Mainitulla
menettelyllä yhtiö kirkasti julkisuuskuvaansa aikana, jolloin yhtiöitä syytettiin maatalou-
den rappiosta. Mutta siihen ei olisi tarvittu Maanviljelysosakeyhtiö Vaarainsuota. Yhtiön
aiemmin hankkimilla tiloilla olisi ilman sitäkin voitu kasvattaa elintarvikkeita työväestön
tarpeisiin.

Vuoden 1915 asetus rajoitti tuntuvasti Kymi-yhtiön maanhankintaa. Välttääkseen lain
pakotteet yhtiön johto perusti vuonna 1915 Osakeyhtiö Maaomaisuus Ab:n ja merkitsi
suurimman osan sen osakkeista itselleen. Myöhemmin yrityksen omistamat metsät asetet-
tiin Kymi-yhtiön metsäosaston valvontaan. Oy Maaomaisuus Ab tulkittiin selväksi vale-
yhtiöksi, ja sen liiketoimet lopetettiin vuonna 1927.36 Kymi-yhtiön vaiheisiin liittyi lähei-
sesti myös Familje Aktiebolaget Björkenheim. Sisällissodassa punaisten surmaaman
Gösta Björkenheimin perilliset perustivat yhtiön, jolle siirtyi edesmenneen johtajan maa-
omaisuus. Yhtiön toimialaksi määriteltiin ”maatalouden ja järjestelmällisen metsätalou-
den harjoittaminen”.37 Familje Aktiebolaget Björkenheimin ja Kymi-yhtiön yhteistyö
metsäalalla oli saumatonta. Kun Björkenheimit vuokrasivat omistamansa metsät Kymi-
yhtiölle, lain kiertäminen sai uuden kuosin.38 Yhteistyötä ”maatalouden harjoittajan” ja
puunjalostusyhtiön välillä ei kuitenkaan kestänyt kauan: Familje Aktiebolaget Björken-
heim lakkautettiin 25.10.1927 yhtiökokouksen päätöksellä.39

Satakunnan Maanviljelys Osakeyhtiö, A. Ahlström Oy:n apuyhtiö, perustettiin
3.4.1915. Yrityksen toimialaksi määriteltiin maakiinteistöjen ostaminen ja omistaminen,
maanviljelyksen ja karjanhoidon harjoittaminen, tilojen lohkominen, palstoittaminen sekä
tällä tavalla muodostettujen tilojen myynti. Minkäänlaista viittausta metsätalouden har-
joittamiseen ei yhtiöjärjestyksessä ollut. Satakunnan Maanviljelys Oy:n liiketoimet yhdis-

34. Virtanen 1982, s. 96–97.
35. Virtanen 1982, s. 98.
36. Talvi 1979, s. 154–155.
37. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 38.932. KA. Talvi 1979, s. 434.
38. Hyrynsalmen henkikirjat v. 1926. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 77.

OMA.
39. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 38.932. KA.
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tettiin A. Ahlström Oy:öön vuonna 1931. Tuolloin yrityksellä ei enää ollut omistukses-
saan maakiinteistöjä.40

Ab. W. Gutzeit & Co perusti 14.9.1915 Osakeyhtiö Metsäpelto -nimisen yrityksen.
Sen osakkeet olivat lähes kokonaan Gutzeitin johtohenkilöitten hallussa. Yrityksen toimi-
alaksi määriteltiin maanviljelys ja metsänhoito sekä niihin liittyvät sivuelinkeinot. Yhtiö
lopetettiin vuonna 1931, ja sen omaisuus varoineen ja velkoineen siirrettiin Enso-Gutzeit
Osakeyhtiölle.41

Kaukas Fabrik Ab:n apuyhtiönä toimi vuodesta 1915 lähtien Ab för Jordbruket och
skogkultur. Toimialakseen yhtiö nimesi kiinteistöjen hankkimisen maanviljelystä ja met-
sänhoitoa varten sekä toiminnasta saatavien tuotteiden myynnin. Puutavaran toimittami-
nen Kaukaan tehtaille yrityksen tiloilta, ”toiminnasta saatavien tuotteiden myynti omilta
tiloilta”, oli täysin laillista. Millään tavalla yhtiö, niin kuin eivät muutkaan, pyrkinyt peit-
telemään tarkoitustaan yhtiöjärjestyksen sanamuotoa valitessaan. Ab för Jordbruket och
skogkultur yhdistettiin vuonna 1931 Kaukas Fabrik Ab:iin.42

Kainuussa maata hankki myös 27.8.1915 perustettu Maanosto Osakeyhtiö Metsola.
Kaupparekisteriin merkittyjen tietojen perusteella sitä ei voi nimetä minkään puutavara-
yhtiön apuyhtiöksi. Yrityksen pääosakkaat olivat Lennart ja Oskar Baumgartner sekä
Kaarlo Brofeld. Toimialakseen Metsola ilmoitti maakiinteistöjen oston maanviljelytarkoi-
tuksiin, tilojen lohkomisen ja niiden myynnin. Yhtiön perustamisajankohdan ja toimialan
perusteella voidaan olettaa sen olleen lain kiertämistarkoituksessa perustettu yhtiö.
Lisäksi yrityksen pääosakas Lennart Baumgartner oli Ab Stockfors Oy:n toimitusjohtaja.
Yhtiöllä oli saha ja hiomo Pyhtäällä.43

Pohjois-Suomessa maataomistavina maanviljelys- ja metsätalousyhtiöinä oli useita yri-
tyksiä, joita ei voi pitää valeyhtiöinä. Tiera Oy, Salmi Oy ja Tikkala Oy perustettiin ennen
vuoden 1915 asetusta. Näin ollen niillä ei ole mitään tekemistä lain kiertämisen kanssa.44

Apuyhtiöiden perustaminen tapahtui erittäin nopeasti. Keisarin tammikuussa 1915
vahvistamaan asetukseen metsäyhtiöt vastasivat useimmissa tapauksissa jo samana
vuonna. Maanviljelysosakeyhtiö Vaarainsuota lukuun ottamatta kaikki muut yhtiöt perus-
tettiin vuoden 1915 syksyyn mennessä. Asian kiireellisyys heijastaa sitä kilpailua, joka
tilakaupassa vallitsi yhtiöiden välillä, ja sitä, kuinka tärkeäksi maanhankinta koettiin.
Vuoden 1915 asetuksen jälkeen sanomalehdet seurasivat yhtiöiden maanhankinnan kehi-
tystä. Kaiku totesi puutavarayhtiöiden jättäneen senaatin vahvistettavaksi lukuisien sel-
laisten apuyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä, joilla oli varsin viattomalta vaikuttava nimi. Kaleva
ja Kajaanin Lehti selvittivät kaupparekisteristä apuyhtiöiden nimet ja julkaisivat ne.45

Kaleva totesi yhtiöiden maanoston siirtyneen yksityisten henkilöiden nimiin varsinkin
Savossa. Mainittuun menettelyyn oli lehden mukaan viranomaisten puututtava heti, koska
lain kiertäminen oli tuomittavaa.46

40. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 32.307. KA.
41. Ahvenainen 1992a, s. 168–169. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 33.257. KA.
42. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 33.4973. KA.
43. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 33.320. KA. Suomen liikemiehiä I. 1930, s. 57. Suomen teollisuus. 1951, s.

707–708.
44. Patentti- ja rekisterihallitus. Eb 26.019, Eb 30.992, Eb 24.826. KA.
45. ”Tukkiyhtiöitten metsänostot”. Kaiku n:o 253. 1.11.1916. ”Metsäyhtiöitten maatilanostot”. n:o 64. Kaleva

17.3.1916. ”Metsäyhtiöiden maatilanostot”. Kajaanin Lehti. n:o 33. 20.3.1916.
46. ”Metsäkeinottelun tuloksia”. Kaleva 26.2.1916.
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Lehdistössä apuyhtiöt käsitettiin kieroiluksi, mutta valtakunnallisesti tarkasteltuna
valeyhtiöt toimivat myös maatalouden hyväksi laajentamalla ja parantamalla omistamiaan
viljelyksiä sekä rakentamalla uusia ajanmukaisia talousrakennuksia. Maatalousyhtiöt oli-
vat myös lohkoneet ja myyneet maaomaisuudesta päätilat ja torpat rakennuksineen, vilje-
lyksineen tilattomalle väestölle edullisesti ja hyvillä maksuehdoilla. FABRITIUKSEN
mukaan Suomen 17 apuyhtiötä omistivat vuonna 1922 yhteensä 187 978,36 hehtaaria
maata, josta lohkottiin 1 176 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli 53 064,59 hehtaaria. Muodos-
tetuille pientiloille yhtiöt myivät 28,2 % pinta-alastaan.47 Apuyhtiöiden menettelyllä oli
kuitenkin omat varjonsa. Maaseudun liikaväestön ja tilattoman väestön ongelman ratkai-
sussa yhtiöiden toimilla ei ollut suurtakaan valtakunnallista merkitystä. Yhtiöt luopuivat
todennäköisesti heille tarpeettomasta maasta. Edullisesti hankittujen hyvien metsäalueit-
ten myynnillä ei ollut liiketaloudellisia perusteluita, mikäli metsiä aiottiin pitää raaka-
ainevarastoina vaikeita aikoja varten, niin kuin teollisuuden edustajien kannanotoissa
mainittiin lain eduskuntakäsittelyssä. Omien viljelmien kehittämisellä ja uusilla talousra-
kennuksilla voitiin parantaa yhtiöitten julkisuuskuvaa aikana, jolloin puunjalostusteolli-
suuden maanomistus oli kielteisessä sävyssä esillä. Pohjois-Suomen olosuhteet olivat
maatalouden osalta poikkeavat: hajallaan sijaitsevien niittyjen sekä hallanarkojen ja pien-
ten peltotilkkujen kunnostaminen ei ollut vaivatonta. Siitä syystä Maanviljelysosakeyhtiö
Vaarainsuo keskittyikin vain muutaman tilan kunnostamiseen. Pohjois-Suomen syrjäseu-
dulla yhtiöiden maatalous ei ollut liiketoimintaa.48

Apuyhtiöiden maanhankinta ei kuitenkaan herättänyt luottamusta. Kihlakunnanoikeu-
det eivät myöntäneetkään ilman muuta kaikille apuyhtiöiden ostamille tiloille lainhuutoa.
Yhtiöt valittivat ylempiin oikeusasteisiin, aina senaatin oikeusosastoon saakka. Senaatin
yleinen näkemys oli, että yhtiöt kuuluivat vuoden 1915 asetuksen tarkoittamiin yrityk-
siin. Ainakin Ab W. Gutzeit & Co:n, A. Ahlström Oy:n ja Oy Tornator Ab:n apuyhtiöiden
lainhuudot jäivät saamatta.49 Mainituissa tapauksissa maakauppojen olisi pitänyt pur-
kaantua, mutta vuosien 1917–1918 poikkeukselliset yhteiskunnalliset olot viivästyttivät
käytännön toimia tilojen palauttamiseksi.50 Niiden kohtalo ratkaistiin vasta Lex Pulkkisen
voimaantulon jälkeen.

Lainhuutokortiston tietojen mukaan Pohjois-Suomessa kihlakunnanoikeudet eivät kui-
tenkaan hylänneet lainhuutoanomuksia lainkiertämisen perusteella.51 Lisäksi puutavara-
yhtiöiden arkistoissa ei ole asiakirjoja, joissa olisi mainittu hylätyt lainhuudot. Kihlakun-
nanoikeudet hylkäsivät muutamia lainhuutoanomuksia, mutta perusteluna oli myyjien
kykenemättömyys osoittaa omistusoikeuttaan tilaan.52

47. Fabritius 1922,s. 19–21.
48. Virtanen 1982, s. 97–98.
49. Virtanen 1982, s. 97.
50. Ahvenainen 1992a, s. 169.
51. Lainhuutokortisto. OMA. Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 3–60. Ennen lain

voimaantuloa myydyt tilat. Ed 7. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleinen osasto. KA.
52. Hylätty lainhuutoanomus 21.3.1923. Lainhuutoasiakirjat, § 14. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1923.

Kuhmon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIIa: 95. s. 156. OMA.
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4.3. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden 
omistamien tilojen määrä, pinta-ala sekä alueellinen jakaantuminen

4.3.1. Kainuu

Puutavarayhtiöiden maanhankinta ei laantunut Kainuussa vuoden 1915 asetuksen jäl-
keen: yhtiöiden maaomaisuuden määrä kasvoi vuosina 1915–1916 noin 5 600 hehtaaria,
ja tilakauppojen teko kiihtyi entisestään 1920-luvulle tultaessa. Kajaanin Lehti oli huoles-
tunut tilanteesta ja toi ilmi lain heikkoudet ja syyt yhtiöiden yhä kasvavaan maanhankin-
taan. Yhtiöiden vauraus ja epätietoisuus eduskunnan suhtautumisesta maakysymykseen
kansalaissodan jälkeen vaikuttivat ratkaisevasti yhtiöiden maanhankintapyrkimyksiin.
Maanhankintaa rajoittavaan lakiin oli suhtauduttu jo alusta lähtien kriittisesti, ja sisällis-
sodan jälkeen kokoontuneen eduskunnan kanta siihen oli arvoitus.53 Sisällissodan päätyt-
tyä myös talollisten vaikeudet olivat mittavat: elintarvikepula oli ilmeinen, ja erityisesti
viljasta oli puutetta. Esimerkiksi Kajaanin maalaiskunnassa säännöstelytaloudesta luovut-
tiin vasta vuonna 1921.54 Ensimmäisen maailmansodan aikana sahatavaran viennin supis-
tuminen oli vähentänyt metsätöiden määrää ja metsätuloja.55 Ihmisten toimeentulo oli
vaikeutunut, ja tilojen myyntihalukkuus oli todennäköisesti lisääntynyt. Ensimmäisen
maailmansodan ja sisällissodan aikainen inflaatio oli näennäisesti nostanut puun ja tilo-
jen hintoja. Markkamääräisesti tiloista maksettiin ennätyshintoja, mutta jos tilalliset eivät
ymmärtäneet maansa reaalihintaa, suuret summat saattoivat toimia hyvinä houkuttimina
kaupanteossa. Oman vaikutuksensa yhtiöiden maanoston aktiivisuuteen loi ensimmäistä
maailmansotaa seurannut korkeasuhdanne, varastojen täyttämisvaihe.

Puutavarayhtiöiden maanomistus oli Kainuussa laajimmillaan vuoden 1920 vaiheilla,
jolloin ne omistivat yhteensä 292 816,9 hehtaaria maata. Vuodesta 1916 lähtien yhtiöiden
maaomaisuus oli kasvanut 26 539,5 hehtaaria eli 10 %.

53. ”Puutavarayhtiöiden maanhankinta”. Kajaanin Lehti n:o 6. 15.1.1917.
54. Heikkinen 1984, s. 297. Heikkinen 1986, s. 157.
55. ”Metsänomistajat, tehkää metsäkauppamme harkiten”. Kainuun Sanomat 29.4.1919.
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Taulukko 30. Puutavarayhtiöiden, apuyhtiöiden sekä yhtiöiden omistajien maaomaisuus
Kainuussa vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Yhtiöiden maanhankinta vuoden 1916 jälkeen painottui Kuhmoniemelle, Ristijärvelle,
Kajaanin maalaiskuntaan ja Sotkamoon. Kainuussa vuoteen 1920 mennessä yhtiöiden
maaomaisuuden kasvu yksityiseen maa-alaan suhteutettuna oli noin 3 %, kuten seuraa-
vasta asetelmasta ilmenee:

Yhtiöiden maanhankinta oli erityisesti Hyrynsalmella, hyvien uittovesien äärellä, ollut
aktiivista, ja vuoteen 1915 mennessä yksityisestä maasta oli yhtiöiden omistuksessa mil-
tei puolet. Kuitenkin vuoteen 1925 mennessä yhtiöiden omistuksessa olleen maan määrä
kasvoi enää 1 700 hehtaaria. Talollisten maanmyynnillä alkoi olla jo omat rajansa. Mää-
rällisesti yhtiöt ostivat eniten maata Kuhmoniemeltä, missä yhtiöiden maaomaisuus kas-
voi noin 7 300 hehtaaria. Uiton kannalta syrjäisessä Kuhmoniemessä oli vielä yhtiöiden
maanhankinnalle sijaa. Yhtiöiden maanhankinnan alkuvaiheessa esimerkiksi J. W. Snell-
man G:son oli pyrkinyt ostamaan maata edullisen kuljetusetäisyyden säteeltä. Vähäisen
kilpailun seurauksena syrjäisellä Kuhmoniemellä oli vielä jäljellä ostokohteita. Sitä vas-
toin Sotkamon ja Kajaanin maalaiskunnan metsävaroja voitiin hyödyntää muuta Kainuu-

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Hyrynsalmi 63/26 748,8 62/28 536 65/26 647,1 67/28 483,0
Kajaanin mlk 73/34 594,9 78/36 594 85/37 809,4 89/37 548,9
Kuhmoniemi 101/48 744,3 111/47 672 121/56 035,4 124/53 510,2
Paltamo 118/34 517,9 115/33 194 126/33 740,0 126/32 139,4
Puolanka 39/18 061,6 45/21 028 45/20 780,5 45/20 358,7
Ristijärvi 48/20 794,4 54/24 105 56/23 169,2 54/22 335,6
Sotkamo 172/53 939,9 177/55 251 199/59 799,3 198/55 557,9
Suomussalmi 50/17 794,0 35/13 514 59/20 377,3 59/19 819,7
Säräisniemi 8/6 270,3 7/3 879 8/6 249,9 6/3 299,9
Vuolijoki 7/4 811,3 17/8 665 17/8 208,8 17/8 303,2
yht. 679/266 277,4 704/269 381 781/292 816,9 785/281 356,5
Lähde: Kajaanin kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Kajaani kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat Bb: 67, 71, 76. OMA. Kajaanin kihlakunnan pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maa-
rekisterikirjojen kokoelma. OMA. Oy Uleå Ab:n ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöiden metsäkonttorien vuosi-
kertomukset v. 1923–1925. Ab Uleå Oy. II E 1. OMA. Ab Uleå Oy:n metsäosaston toimintakertomukset v. 1923–
1925. Ab Uleå Oy. II E2. OMA. Ab Uleå Oy:n tila- ja pinta-alaluetteloita. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja
laskelmia v. 1912–1935. Ab Uleå Oy II Gb:4. OMA.

pitäjä kasvu, ha % yksityisestä maasta
Hyrynsalmi  -101,7
Kajaanin mlk 3 214,5 3,7
Kuhmoniemi 7 291,1 4,2
Paltamo -777,9
Puolanka 2 718,9 2,6
Ristijärvi 2 374,8 4,0
Sotkamo 5 859,4 3,3
Suomussalmi 2 583,3 2,0
Säräisniemi ja Vuolijoki 3 377,1 2,6
yht. 26 539,5 2,7
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ta paremmin rautatiekuljetuksin, joten varsinkin eteläsuomalaisille apuyhtiöille siellä oli
tavoiteltavia ostokohteita.

Yhtiöiden maaomaisuuden määrä väheni 1920-luvun alkuvuosista lähtien. Vuonna
1925 yhtiöillä oli noin 11 500 hehtaaria vähemmän maata kuin viisi vuotta aiemmin.
Torppien vapautuminen ja ennen kaikkea viljelysmaan myynti vähensivät yhtiöiden omis-
taman maan määrää. Torpparivapautuslaki oli säädetty vuonna 1918, ja se ulotettiin kos-
kemaan lampuoteja vuonna 1919. Lisäksi maaseudun tilattomien asemaa parannettiin
vuonna 1922 Lex Kalliolla. Lain mukaan asutustilallinen sai valtiolta maan ja lunastus-
hinnan valtion obligaatioina, jotka hän maksoi takaisin valtiolle pitkäaikaisena kuoletus-
lainana. Lex Kalliolla ei ollut yksin merkitystä puutavarayhtiöitten maanmyyntiin, mutta
siihen liitettiin vuonna 1925 säädetty Lex Pulkkinen, jolla palautettiin puutavarayhtiöi-
den laittomasti hankkimat tilat asutuskäyttöön.56 Ab Uleå Oy lohkoi tiloistaan viljelyk-
siä, viljelykelpoista maata sekä kotitarvemetsää jo ennen edellä mainittua lainsäädäntöä.
Ensimmäiset tilat asutushallitukselle myytiin vuoden 1925 ja 1926 vaihteessa, ja niiden
aiheuttamat muutokset pinta-aloihin ovat nähtävissä vuoden 1926 jälkeen.57 Menettelyyn
vaikutti valtion harjoittaman asutuspolitiikan lisäksi yleinen mielipide, jonka kritiikki oli
kohdistunut yhtiöiden maanhankintaan ja apuyhtiöihin. Luopumalla yhtiölle tarpeetto-
masta maasta voitiin parantaa puunjalostusteollisuuden julkisuuskuvaa maanomistajana.

Lohkominen ei vähentänyt, vaan pikemminkin lisäsi yhtiöiden omistamien tilojen
kokonaismäärää. Suuresta tilasta voitiin lohkoa jopa viisi tilaa, jotka saattoivat olla yhtiön
kirjoissa erillisinä tiloina odottamassa myyntiä. Näin ollen tilamäärä kasvoi, mutta yhteis-
pinta-ala pysyi samana tai pieneni. Tästä syystä on tarkoituksenmukaisempaa painottaa
pinta-alamuutoksia kuin tilamäärän kasvua. Pelkästään tilojen lukumäärän perusteella ei
voi päätellä vuoden 1920 jälkeisestä yhtiöiden maaomaisuuden laajuutta.

Taulukossa 30 on otettu vertailukohteeksi maanomistustilaston tiedot pinta-aloista ja
tilojen lukumääristä vuodelta 1917. Tiedot ovat sopusoinnussa tämän tutkimuksen tulos-
ten kanssa Suomussalmea lukuun ottamatta. Todennäköisesti Suomussalmen tiedoista
puuttuivat puutavaranvälitystä harjoittaneen Kauppahuone Otto Ravanderin tilat ja Gösta
Björkenheimin omistukseen myöhemmin siirtyneet tilat. Henkikirjojen mukaan Ravande-
rilla oli vuonna 1916 13 ja Björkenheimillä vuonna 1920 17 tilaa Suomussalmella.58

Yhtiöiden maaomaisuus jakaantui Kainuussa eri yhtiöiden kesken seuraavasti:

56. Apunen 1987, s. 394. Ahvenainen 1982, s. 182.
57. Kainuun kuntien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Yhteenveto Ab Uleå

Oy:n viljelysmyynneistä asutushallituksen välityksellä. Ab Uleå Oy II Gb:4. OMA. Yhteenveto myydyistä
viljelytiloista, torpista, mäkituvista ja palstatiloista sekä tonteista vuosina 1913–1921. Ab Uleå Oy. II Gb:4.
OMA.

58. Suomussalmen henkikirjat v. 1916, 1920. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat.
Bb:67, 71. OMA.
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Taulukko 31. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Kainuussa vuosina 1916–1925
tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Kuten taulukosta ilmenee eniten muuttui Ab Uleå Oy:n maaomaisuuden määrä. Uleå-
yhtiö osti vuonna 1923 Raahe Oy:n tilat Kainuusta, yhteispinta-alaltaan noin 4 500 ha,59

mutta se myös myi maitaan. Uleå tarjosi vuokralaisilleen ostettavaksi tilan viljelykset,
rakennukset ja tarpeellisen määrän kotitarvemetsää seuraavin ehdoin60:1) Muodostetta-
vaan pientilaan tullaan erottamaan kaikki pellot, uudisviljelykset ja niityt. 2) Metsämaata
erotetaan noin 20–30 hehtaaria joko viljelysten tai niittyjen läheisyydestä. 3) Viljelyskel-
poiset suot pyritään liittämään muodostettavaan viljelystilaan. 4) Hinnoittelussa noudate-
taan seuraavia perusteita:

maatyyppi hinta, mk ha
pellot ja uudisviljelykset 350,00
luonnonniityt 175,00
metsämaa ja viljelykelpoinen suo 50,00
nautintaniityt, arvottomat suot ja joutomaat 0,0

Lisäksi rakennukset ja kasvava metsä hinnoiteltiin puoleen silloisesta arvosta. Maksu-
aika oli kymmenen vuotta 6 %:n vuotuisella korolla. Tarjous oli edullinen. Erityisesti
metsämaa oli halpaa, vaikkakaan osin sen laatua ei määritelty asiakirjassa tarkemmin.

omistaja 1916 1920 1925
A. Ahlström Oy 17/13 319,3 17/12 587,5 23/13 753,6
G. Cederberg & Co 3/1 600,0 3/1 600,0 3/1600,0
Dahlsbruk Ab 3/798,7 3/798,7 3/798,7
Ab. W. Gutzeit & Co 16/13 904,8 16/13 904,8 16/13 904,8
Halla Oy 4/2 933,5 6/3 761,8 6/4 659,2
Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy 21/9 463,2 21/9 397,9 22/9 319,4
Kajaanin Puutavara Oy 55/22 187,7 67/22 635,2 92/27 810,6
Ab Kymmene 34/15 713,8 34/15 685,9 44/17 877,3
Kärkkäinen & Putkonen Oy 2/284,0 2/284,0 2/284,0
Nieminen & Kärnä Oy 3/715,9 – –
Raahen Puutavara Oy 10/4 874,9 9/4 564,1 –
I. ja O. Ravander 18/7 373,1 2/3 234,5 2/3 179,1
Saarikosken Kiinteimistö Oy 2/762,1 2/762,1 –
J. E. Salvesen 4/3 203,7 – –
Ab T. & J. Salvesen – 4/3 203,7 4/3 027,9
A. Santaholma Oy 10/6 377,2 11/7 472,8 11/7 388,3
J.W. Snellman G:son 1/500.2 – –
Ab Uleå 464/159 158,3 474/159 237,5 481/156 195,2
Uleåborgs Sågverk Ab 3/659,9 2/452,7 –
apuyhtiöt – 31/11 665,6 50/14 192,4
puutavaraliikkeen omistajat 9/2447,1 77/21 568,1 25/7 366,0
yht. 679/266 277,4 781/292 816,9 785/281 356,5
Lähde: Sama kuin taulukossa 30.

59. Skogskontorets årsberättelse år 1923. Ab Uleå Oy. II E:2. OMA.
60. Ab Uleå Oy:n ehdot tilojen vuokraajille viljelysmaan ja metsämaa lunastettavaksi itsenäisiksi verotiloiksi.

Maatiloja koskevia sekalaisia asiakirjoja v. 1898–1930. Ab Uleå Oy. II Gb:1. OMA. Asiakirjasta puuttuu
päiväys, mutta sen sisältämien tietojen perusteella se on laadittu vuoden 1920 vaiheilla.
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Uleån tiloista lohkottiin vuosina 1919–1921 noin 3 000 hehtaaria pientiloiksi, kuten
seuraavasta asetelmasta ilmenee:61

Uleån maanmyynnistä ei ole säilynyt tilastoa vuodelta 1922, mutta vuosina 1923–1925 se
myi yhteensä 2 074,0 hehtaaria viljelymaata Kainuusta.62

Vuoteen 1925 mennessä Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön maanmyynti oli Ab Uleå
Oy:tä vähäisempää. Yhtiön tiloista oli vuoden 1922 loppuun mennessä lohkottu 60 tilaa
tai torppaa yhteispinta-alaltaan noin 3 500 hehtaaria.63 Vuosina 1923–1925 yhtiö myi
yhteensä 17 torppaa tai tilaa yhteispinta-alaltaan 1 181,9 hehtaaria.64 Maanmyynnistä
huolimatta yhtiön omaisuus karttui vuoteen 1925 tultaessa noin 5 000 hehtaaria Paavo
Paloheimon ja Maanviljelysosakeyhtiö Vaarainsuon maatilojen siirryttyä sen omistuk-
seen.

I. ja O. Ravanderin maaomaisuus väheni noin 4 000 hehtaaria vuoteen 1920 men-
nessä. Ravanderit myivät maata Gösta Björkenheimille, jonka omaisuus siirtyi myöhem-
min Familje Aktiebolaget Björkenheimille.65 Eteläsuomalaisten yhtiöiden maanhankinta
ei laantunut vielä vuoteen 1925 mennessä. A. Ahlström Oy:n maaomaisuus kasvoi
1 166,1 ja Kymmene Ab:n 2 163,5 hehtaaria vuoteen 1925 mennessä. Muiden yhtiöiden
pinta-alamuutokset olivat vähäisiä. Lisäksi huomioon täytyy ottaa myös niiden apuyhtiöi-
den maanhankinta. Lakia kiertämällä hankittu maa jakaantui seuraaville yhtiöille:

tila lukumäärä/pinta-ala, ha
viljelystila 20/1 657,0
torpat 42/920,0
mäkituvat 39/295,9
palstat, tontit 20/90,4
yht. 121/2 963,3

61. Yhteenveto myydyistä viljelytiloista, torpista, mäkituvista, palstatiloista ja tonteista vuosina 1919, 1920 ja
1921. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

62. Uleå och Kajana bolags skogskontors årsberättelse 1.10.1923–31.10.1924, 1.11.1924–31.10.1925. Uleå- ja
Kajaani-yhtiöiden metsäkonttorien vuosikertomuksia 1923–1926. Ab Uleå Oy II E 1. OMA. Skogkontorets
årsberättelse år 1923. Summa försålde under åren 1913–1926. Ab Uleå Oy:n metsäosaston
toimintakertomuksia v. 1923–1930. Ab Uleå Oy II E:2. OMA

63. Virtanen 1982, s. 93.
64. Uleå och Kajana bolags skogskontors årsberättelse 1.11.1923–31.10.1924, 1.11.1924–31.10.1925,

1.11.1925–31.10.1926. Ab Uleå Oy. II E 1. OMA.
65. Kajaanin kihlakunnan henkikirjat v. 1920, 1925. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.

Henkikirjat Bb: 71, 76. OMA. Kainuun pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen
kokoelma. OMA.
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Taulukko 32. Apuyhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Kainuussa vuosina 1916–1925 tilojen
lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Eniten maata vuoteen 1920 mennessä oli ostanut Kymi-yhtiön tarpeisiin Ab Maaomai-
suus Osakeyhtiö. Yhtiön maanhankinta painottui Kuhmoniemelle, josta se osti 10 tilaa
(yhteensä noin 4 500 hehtaaria). Tilat sijaitsivat Katerman, Korpisalmen, Kuumun ja
Vieksin kylissä, joista uittoyhteydet Kymijoen vesistöön olivat vaivalloiset. Vain Kuhmo-
niemen eteläisimmästä kylästä Jonkerista oli luontainen kuljetusreitti etelään.66 Todennä-
köisesti Kymi-yhtiön maanhankinta keskitettiin alueelle, jossa ei vielä ollut juurikaan kil-
pailua ja hintataso oli sen mukainen. Toiseksi eniten maata hankki A. Ahlström Oy:n apu-
yhtiö Satakunnan Maanviljelys Osakeyhtiö. Sen maaomaisuudesta sijaitsi Ristijärvellä
1 335,5, Sotkamossa 620,6 ja Vuolijoella 1 083,4 hehtaaria. Kajaanin Puutavara Osa-
keyhtiön perustama Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuo omisti vain neljä tilaa, joiden
pinta-ala oli 1 724,1 hehtaaria. Ab för Jordbruket och skogkultur ja Maanosto Osakeyh-
tiö Metsola hankkivat tilansa Sotkamosta. Familje Aktiebolaget Björkenheim toimi
Kymi-yhtiön toisena apuyhtiönä, joka vuokrasi omistamansa metsät Kymi-yhtiölle. Suu-
rin osa yhtiön omaisuudesta oli edesmenneen Gösta Björkenheimin hankkimia metsiä,
jotka siirtyivät perikunnalta muodostetulle yhtiölle. Yrityksen omaisuus sijaitsi Vuolijoel-
la ja Suomussalmella. Suurimmillaan yhtiön omaisuus oli vuonna 1925, jolloin se omisti
10 421,3 hehtaaria maata.

Kymmene Ab:n, Gösta Björkenheimin, Familje Aktiebolaget Björkenheimin ja Ab
Maaomaisuus Osakeyhtiön maanhankinta perustui paljolti Kymi-yhtiön toimitusjohtaja
Björkenheimin näkemyksiin maanhankinnan välttämättömyydestä puunjalostusteollisuu-
den tulevaisuuden tarpeisiin. Björkenheim oli jäsenenä toimikunnassa, joka arvioi Suo-
men metsien käyttöä ja tilaa. Komitean valmistelema mietintö julkaistiin vuonna 1916.
Sen mukaan Etelä-Suomen metsien hakkuut ylittivät vuotuisen kasvun neljänneksellä.
Oulun lääniä lukuun ottamatta metsävarat vähenivät koko maassa. Suomen metsävarat
olivat vähentyneet 13 % pelkästään vuonna 1913. Arvovaltaisen komitean selkeä käsitys
oli, että metsävarat loppuisivat tulevaisuudessa voimistuvan käytön vuoksi.67 Suurimpana
esteenä Kymi-yhtiön paperiteollisuuden laajentumiselle Björkenheim piti metsävarojen
ehtymistä ja puutavaran hintojen jatkuvaa nousua. Metsien haaskaus, alhainen metsänhoi-
don taso, ammattitaidottomuus ja kansallisomaisuuden alhainen tuotto ärsyttivät Kymi-

omistaja 1916 1920 1925
Familjeaktiebolaget Björkenheim – – 36/10 421,3
Ab för jordbruk och skogkultur – 1/320,6 1/320,6
Ab Maaomaisuus Osakeyhtiö – 14/6 263,4 5/1 411,4
Ab Maanosto Osakeyhtiö Metsola – 1/278,3 1/278,3
Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuo – 4/1 724,1 –
Satakunnan Maanviljelys Osakeyhtiö – 11/3 079,2 7/1 760,8
yht. – 31/11 665,6  50/14 192,4
Lähde: Kajaanin kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1916, 1920, 1925. Kajaanin kihlakunan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat Bb: 67, 71, 76. OMA. Kajaanin kihlakunnan pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maa-
rekisterien kokoelma. OMA.

66. Salo 1989, s. 77. Kuhmon uittovesistöjä.
67. Ahvenainen 1992a, s. 168. Talvi 1979, s. 429.
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yhtiön johtajaa. Hänen mielestään vain yhtiöt saattoivat korjata metsistä suurimman tuo-
ton. Yhtiöiden oli oltava esimerkkinä muille, jotta vältyttäisiin liikahakkuilta ja varmistet-
taisiin yhtiöiden puuhuolto tulevaisuudessa.68 Kymi-yhtiön johtajan periaatteet tarkoitti-
vat käytännössä yhtiön maaomaisuuden kartuttamista, kansallisomaisuuden ”suojele-
mista”. Mainitusta näkökulmasta tarkasteltuna maaomaisuuden hankkiminen metsäisestä
Kainuusta oli pitkästä kuljetusmatkasta huolimatta johdonmukaista liiketoimintaa ja tule-
vaisuuteen sijoittamista.

Maanviljelysyhtiöiden maanhankinta ei missään mielessä Maanviljelys Osakeyhtiö
Vaarainsuota lukuun ottamatta tähdännyt maanviljelyksen harjoittamiseen. Kuhmoniemen
ja Suomussalmen erämaakylissä Kymi-yhtiöllä ei ollut minkäänlaisia taloudellisia edelly-
tyksiä kannattavan maatalouden harjoittamiseen. Jos maatalous olisi ollut pääasia, Kai-
nuun hallanarkoja maita ei olisi kannattanut ostaa lainkaan. Kokonaisuutena apuyhtiöi-
den maanhankinta Kainuussa oli suhteellisen vähäistä. Seutu oli edelleen eteläisten puuta-
varayhtiöiden reuna-aluetta. Suomessa apuyhtiöt omistivat 187 978,4 hehtaaria maata,
josta Kainuussa oli vain 7,6 %.69

Puutavarayhtiöiden omistajilla oli ollut vuonna 1915 Kainuussa vain kaksi tilaa, jotka
käsittivät 1 082,2 hehtaaria maata. Vuoden 1915 asetuksen voimaantulon jälkeen yhtiöi-
den omistajien maanhankinta vilkastui, ja vuonna 1920 heidän omistuksessaan oli 77
tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 21 568,1 hehtaaria. Seuraavan viiden vuoden
aikana osa omaisuudesta siirrettiin yhtiöiden omistukseen. Kainuussa maata hankkivat
seuraavat yhtiöiden omistajat:

Taulukko 33. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Kainuussa vuosina 1916–1925
tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

68. Talvi 1979, s. 429.
69. Fabritius 1922, s. 21.

omistaja 1916 1920 1925
Ahlman, E. – – 1/23,6
Björkenheim, G. – 31/8 873,0 –
Elfving, R. – – 2/917,5
Hallman, L. – 7/1 388,0 5/753,3
Holma, E. – 1/998,4 1/998,4
Hagman, H. – 1/128,1 –
Kärkkäinen, L. – 1/723,7 5/929,9
Kärnä, O. – 4/1 051,2 3/1 015,7
Nieminen, A. 4/704,3 5/710,1 1/200,1
Paloheimo, P. – 22 /5 742,7 –
Pentzin, K. A. 1/834,0 – –
Saastamoinen, H. – 1/92,8 –
Sandman, Edw. L. 1/271,5 – –
Sohlberg, K. Th. 1/248,5 1/248,5 –
Weckman, R. 1/162,3 3/1 611,6  7/2 527,5
Wichman, A 1/226,5 – –
yht. 9/2 447,1  77/21 568,1 25/7 366,0
Lähde: Sama kuin taulukossa 32.
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Eniten maata hankki Kymi-yhtiön toimitusjohtaja Gösta Björkenheim. Suurimman osan
omaisuudestaan hän hankki ostamalla puutavaranvälitystä harjoittaneen O. Ravanderin
Suomussalmella sijainneet tilat. Vuoteen 1925 mennessä Björkenheimin maaomaisuus oli
kokonaisuudessaan siirretty Familje Aktiebolaget Björkenheimille.

Toinen huomattava maanostaja oli Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön johtaja Paavo
Paloheimo. Kajaani-yhtiön maanhankinta vuoden 1915 jälkeen oli yrityksen julkisuuteen
antaman kuvan kanssa ristiriitainen. Yhtiö esiintyi Kainuussa esimerkillisenä maatalou-
den harjoittajana, mihin kuului myös näkyvä propaganda yhtiöitten harjoittaman maata-
louden puolesta. Kesällä 1920 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto kutsui noin
60 politiikan, valtion hallinnon ja julkisen sanan vaikuttajaa viikon kiertomatkalle Itä- ja
Keski-Suomeen. Retken tarkoituksena oli perehdyttää kutsuvieraat yhtiöiden harjoittaman
maatalouden erinomaisuuteen, ja esimerkiksi otettiin Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön
maatalous. Kutsukirjeissä oli viitattu ”yleiseen, kasvavaan vihamielisyyteen” Suomen
suurinta ja luonnollisinta teollisuuden alaa kohtaan. Retken tarkoituksena oli karistaa
moiset epäilyt yhtiöiden harteilta. Retki oli puunjalostusteollisuudelle menestys, koko
seurue oli ilmeisen tyytyväinen matkaansa. Sitä vastoin Kainuun Sanomat kirjoitti vielä
vuosien kuluttua retkestä kriittisesti. Lehden mukaan pelkkien mallitilojen näyttäminen ei
kertonut koko totuutta, rappiotilat jäivät huomion ulkopuolelle.70 Kajaani-yhtiön edistyk-
sellisen maatalouden harjoittamisen ohella toimitusjohtaja hankki omiin nimiinsä vuo-
sina 1916–1920 yhteensä 22 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 5 742,7 hehtaaria,
sen tuotto kaupan jälkeen oli maata viljelevän väestön saavuttamattomissa.

Ab Uleå Oy:n omistajien maaomaisuus Kainuussa oli vähäistä. Ainoastaan Reinhold
Weckman omisti vuoteen 1925 tultaessa 2 527,5 hehtaaria maata. Kajaanilainen Niemi-
nen & Kärnä Oy:n osakas Otto Kärnä omisti hieman yli tuhat hehtaaria maata. Savossa
puujalostusteollisuutta harjoittaneilla Lauri Kärkkäisellä ja Birger Hallmanilla oli molem-
milla noin tuhannen hehtaarin maaomaisuus Kainuussa.

Kainuussa vuoden 1915 asetuksen jälkeen huomattava osa yhtiöiden maanhankinnasta
toteutettiin apuyhtiöiden ja niiden omistajien maakaupoilla. Lakia kiertämällä oli ostettu
vuoteen 1920 mennessä 33 233,7 hehtaaria maata. Periaatteessa maaomaisuus oli hankittu
täysin laillisin keinoin. Julkinen keskustelu ei kuitenkaan voinut hyväksyä yhtiöitten
menettelyä, ja esille nousivat vaatimukset vuoden 1915 asetuksen kumoamisesta, mitkä
päättyivät vuonna 1925 säädettyyn Lex Pulkkiseen.

4.3.2. Koillis-Pohjanmaa

Koillis-Pohjanmaalla tukkiliikkeen edellytykset muuttuivat vuoden 1917 jälkeen. Kuusa-
mossa raja Neuvosto-Venäjälle sulkeutui, ja metsäkaupat hiljenivät Maaselän itäpuolella
1920-luvun alkuun saakka, jolloin valmistui Vanttajan siirtolaitos. Osa kuusamolaisista
haki tukkitöitä naapuripitäjistä. Itäinen osa Koillis-Pohjanmaata oli entistä enemmän
Oulun seudun sahayhtiöiden hankinta-alueena. Vienanmeren sahojen tuomaa kilpailua ei
oululaisten yhtiöiden tarvinnut enää ottaa mitenkään huomioon.71

70. Virtanen 1982, s. 100.
71. Ervasti 1997, s. 75.
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Kuva 27. Laukaisematon ruuhka Tavajoessa vuonna 1942. Suomen itsenäistyttyä ja uittoyh-
teyksien katkettua Neuvosto-Venäjälle Tavajokeen jäi ajelehtimaan noin 30 000 Berggren Ab:n
hakkauttamaa tukkia. Todennäköisesti suma vieläkin seisoo Tavajoen kapeikossa Venäjällä.
Kuva: Yrjö Linkola. –Vesa Rinteen kokoelma.

Kuva 28. Berggren Ab:n inspehtorin Mikael Smithin talo Toranginaho n:o 67 Kuusamon kir-
konkylässä. Vuonna 1919 Suomen valtio pakkolunasti talon, koska Mikael Smith oli vuonna
1918 uittanut tukkeja Tavajärveltä Neuvosto-Venäjälle vastoin valtion kieltoa. Talo oli myö-
hemmin Kuusamon rajakomppanian päärakennuksena (Ervasti 1997, s. 122) – Vesa Rinteen
kokoelma.
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Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä Koillis-Pohjanmaalla kasvoi vuosina
1915–1916 viisi tilaa eli 3 401,9 hehtaaria. Taivalkosken osalta pinta-alatiedot ovat epä-
tarkkoja: Uleån oman kirjanpidon mukaan yhtiöllä oli vuonna 1915 siellä 17 tilaa, joiden
pinta-ala oli 8 766,2 hehtaaria. Vuoden kuluttua sen omistuksessa oli samat tilat, mutta
pinta-ala oli ilmoitettu 355,7 hehtaaria suuremmaksi. Lukujen erisuuruus voi aiheutua
keskeneräisistä maanmittaustoimituksista tai pelkistä karttaan perustuvista pinta-ala-arvi-
oista. Vastaavankaltaisia epätarkkuuksia pinta-aloissa on lukuisia, ja jos niissä oli yli 500
hehtaarin poikkeamia, asia on selvitetty maarekisteritiedoista.

Puutavarayhtiöt omistivat Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1916–1925 maata seuraavasti:

Taulukko 34. Puutavarayhtiöiden, apuyhtiöiden sekä yhtiöiden omistajien maaomaisuus
Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan,
tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Yhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärä väheni Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1916–
1925 noin 2 500 hehtaaria. Sitä vastoin Kuusamossa yhtiöiden maa-ala kasvoi kolme tilaa
ja noin 500 hehtaaria. Pitäjäkohtaisia pinta-alatietoja verrattaessa vuoden 1917 maan-
omistustilastoon ristiriitaisuuksia on tilaluvun osalta Kuusamossa. Tilaston mukaan siellä
oli vuonna 1917 84 tilaa yhtiöiden tai niiden omistajien hallussa. Henkikirjojen ja yhtiöi-
den tilaluetteloiden mukaan tilojen lukumäärä on arvioitu tilastossa liian suureksi. Sitä
vastoin pinta-alatiedoissa ei ole oleellista poikkeamaa.

Pudasjärvellä ja Taivalkoskella yhtiöiden omistamien tilojen lukumäärässä ei tapahtu-
nut juurikaan muutoksia, joten pinta-alan pienentyminen aiheutui torppien ja mäkitupien
itsenäistymisestä sekä yhtiöiden viljelysmyynneistä.72 Kuusamossa, jossa isojako oli käy-
mättä, peltoja ja niittyjä ei voinut myydä samalla tavalla kuin muissa Koillis-Pohjanmaan
pitäjissä.73

Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1916–1925 yhtiöiden maaomaisuus jakaantui seuraa-
vasti eri yhtiöiden kesken:

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Kuusamo 57/22 105,0 84/23 738 59/22 143,3 60/22 598,2
Pudasjärvi 34/15 073,1 38/15 886 34/15 073,1 34/12 960,3
Taivalkoski 17/9 121,9 16/8 724 18/8 748,7 18/8 264,7
yht. 108/46 300,0 138/48 348 111/45 965,1 112/43 823,2
Lähde: Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Oulun kihlakunnan hen-
kikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb:106, 111, 120, 107a, 113a, 118, 119. OMA. Kuusamon, Pudasjärven ja Tai-
valkosken maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Ab Uleå Oy:n tila- ja pinta-
alaluettelot. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia 1912–1935. Ab Uleå Oy II Gb:4. OMA.

72. Yhteenveto myydyistä viljelytiloista, torpista, mäkituvista ja palstatiloista sekä tonteista vuosina 1919,
1920, 1921. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

73. Skogskontorets årsberättelse år 1923. Ab Uleå Oy:n metsäosaston toimintakertomuksia v. 1923–1930. Ab
Uleå Oy. II E 2. OMA.
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Taulukko 35. Puutavara- ja apuyhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Koillis-Pohjanmaalla
vuosina 1916–1926 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Apuyhtiöistä vain Familje Aktiebolaget Björkenheim omisti yhden tilan Kuusamon Pous-
sun kylästä. Apuyhtiöt olivat eteläsuomalaisten puutavarayhtiöiden perustamia, eikä niil-
lä ollut pitkien etäisyyksien ja huonojen kaukokuljetusmahdollisuuksien vuoksi taloudel-
lisia edellytyksiä maanostoon Koillis-Pohjanmaalta. Ab Uleå Osakeyhtiö oli suurin
maanomistaja: vuonna 1920 se omisti noin 40 681,6 hehtaaria maata, joka oli noin 89 %
yhtiöiden omistamasta maasta. Viisi vuotta myöhemmin maanmyynnin vuoksi sen osuus
yhtiöiden omistamasta maasta oli kaventunut 86 %:iin.

Taivalkoskella ja Pudasjärvellä Ab Uleå Osakeyhtiö myi vuosina 1919–1921 maata
seuraavasti:74

Ab Uleå Oy:n arkistossa ei ole vuoden 1921 jälkeistä maanmyyntitilastoa, vaikka maan-
myynti jatkui. Yhtiön maaomaisuus pieneni vuosina 1920–1925 noin 3 200 hehtaaria.
Henkikirjojen mukaan samat tilat säilyivät yhtiön omistuksessa, joten maanmyynti oli
pelkästään tilan osien kauppaa. Ab Uleå Oy myi sille itselleen tarpeettoman maan maata-
louden käyttöön.

Puutavara Osakeyhtiö Kemin maaomaisuus väheni yhden tilan verran. Yhtiön metsät
sijaitsivat nykyisen Posion alueella, Kemijokeen laskevien vesistöjen vaikutuspiirissä.
Kemi-yhtiön mielenkiinto Koillis-Pohjanmaan metsiin rajoittui pelkästään alueisiin, joista
oli uittoyhteys Kemijokeen. Ii- ja Livojokivarresta yhtiö ei omistanut lainkaan maata.

Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus kasvoi vuosina 1915–1916 1 429,4 heh-
taaria. Vuosina 1916–1925 maaomaisuuden määrä väheni noin 1 000 hehtaaria, kuten
seuraavasta taulukosta ilmenee:

yhtiö 1916 1920 1925
Puutavara Osakeyhtiö Kemi 8/2 058,0 7/1 691,0 7/1691,0
Puutavara-Osuusliike Tapiola 1/278,9 1/278,9 1/278,9
A. Santaholma Oy 1/845,5 1/845,5 2/1 362,1
Ab Uleå Oy 87/39 508,1 96/40 681,6 95/37 452,8
puutavaraliikkeiden omistajat 11/3 609,5 6/2 468,1 6/2 583,4
apuyhtiöt Familjeaktiebolaget Björkenheim – – 1/455,0
yht. 108/46 300,0 111/45 965,1 112/43 823,2
Lähde: Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Oulun kihlakunnan hen-
kikirjoittajan arkisto. Bb:106, 111, 120, 107a, 113a, 118, 119. OMA. Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven maa-
rekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

tila lukumäärä/pinta-ala, ha
viljelystila 9/1 048,8
torpat 3/54,0
mäkituvat 6/19,9
palstat, tontit 4/62,42
yht. 22/1 185,1

74. Yhteenveto myydyistä viljelytiloista, torpista, mäkituvista ja palstatiloista sekä tonteista vuosina 1919,
1920, 1921. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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Taulukko 36. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Koillis-Pohjanmaalla vuosina
1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Maata oli lähinnä Ab Uleå Oy:n osakkailla; uusia maanomistajia puutavara-alan yrittäjis-
tä olivat Juhani Santaholma, joka omisti Pudasjärveltä vajaan 700 hehtaarin tilan, sekä
Rauma Wood Ltd:n omistaja K. A. Paloheimo, jolla oli noin 350 hehtaarin laajuinen tila
Taivalkosken Jurmussa. Leon. Candelinin, K. A. Fellmanin ja K. Th. Sohlbergin omai-
suus siirtyi myöhemmin Ab Uleå Oy:lle.

Vuosina 1916–1925 Koillis-Pohjanmaalla yhtiöiden maanomistuksen kokonaismäärä
ei muuttunut huomattavasti. Puutavarayhtiöiden omistajat ja apuyhtiöt eivät juurikaan
hankkineet maata, eikä vuoden 1915 asetusta kierretty laajamittaisesti. Koillis-Pohjan-
maalle ei syntynyt Kainuun kaltaista tilannetta.

4.3.3. Lappi ja Peräpohjola

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä kasvoi vuosina 1915–1916 Lapissa ja Perä-
pohjolassa 27 tilaa ja 11 740,8 hehtaaria. Yhtiöiden maanhankinta painottui metsäisäm-
mille alueille Sodankylään, Kittilään ja Kemijärvelle, mutta myös Rovaniemelle, mistä
yhtiöt ostivat 1 754,8 hehtaaria maata. Syytä on korostaa, että osa vuosien 1915–1916
maanhankinnasta tehtiin laillisesti, ennen vuoden 1915 asetuksen voimaantuloa, mutta
henkikirjoissa omistajavaihdokset näkyivät vasta vuonna 1916. Vuoden 1916 jälkeen
yhtiöiden maanomistuksen määrä Lapin ja Peräpohjolan pitäjissä oli seuraava:

Omistaja 1916 1920 1925
Candelin, Leon. 5/1 366,4 – –
Fellman, K. A. 2/394,9 1/264,9 1/264,9
Paloheimo, K. A. – 1/355,0 1/355,0
Santaholma, J. 1/685,2 1/685,2 1/685,2
Sandberg, H. R. 1/283,5 1/283,5 1/283,5
Sohlberg, K. Th. 2/879,5 2/879,5 1/711,4
Weckman, R. – – 1/283,4
yht. 11/3 609,5 6/2 468,1 6/2 583,4

Lähde: Sama kuin taulukossa 35.
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Taulukko 37. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja
Peräpohjolassa vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden pinta-ala väheni vuodesta 1916 lähtien. Erityisesti
vuoden 1920 jälkeen yhtiöiden maanmyynti kiihtyi: tilojen yhteispinta-ala supistui vuo-
teen 1925 mennessä 106 618,8 hehtaariin. Yhtiöiden maaomaisuus oli vähentynyt vuo-
desta 1916 lähtien 8 134,3 hehtaaria eli 7,1 %. Maarekisterin mukaan yhtiöiden maan-
myynti oli suurilta osin tilanosien kauppaa. Kuten muuallakin Pohjois-Suomessa yhtiöt
halusivat myydä pois tarpeettoman maan: viljelykset, suot ja viljelykelpoiset maat. Met-
sätalouden kannalta käyttökelpoinen maa jäi yhtiöiden omistukseen.

Tilojen lukumäärä- ja pinta-alatiedot poikkeavat maanomistustilaston luvuista muuta-
mien kuntien osalta huomattavasti. Merkittävin ero on Kuolajärven pinta-alatiedoissa.
Tilaston mukaan yhtiöillä oli pitäjässä 27 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli vain 6 374 heh-
taaria. Muihin Koillis-Lapin pitäjiin verrattuna yhtiöiden tilat Kuolajärvellä olivat huo-
mattavan pieniä. Esimerkiksi Sodankylässä yhtiön omistaman tilan keskimääräinen pinta-
ala oli vuonna 1916 627,6 hehtaaria. Vastaavasti Kuolajärvellä tilastotiedon perusteella
tilakoko olisi ollut vain 236 hehtaaria. Jo tällä perusteella voidaan epäillä tilastotiedon
luotettavuutta Kuolajärven osalta. Tilojen yhteispinta-alassa ero tämän tutkimuksen tulok-
siin on yli 10 000 hehtaaria. Kuolajärvi kuului niihin pitäjiin, joissa isojako oli toteutta-
matta ja tilastoa laadittaessa pinta-alatiedot perustuivat pelkkään arvioon.

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Alatornio 8/1 073,6 10/1 079 8/1 073,6 8/1 073,2
Karunki – 2/25 – –
Kemijärvi 27/14 928,4 23/18 677 25/13 911,5 26/14 881,9
Kemin mlk 6/630,3 8/652 6/628,6 5/949,4
Kittilä 26/21 694,7 39/27 824 25/19 165,8 24/19 649,5
Kolari 8/3 759,2 9/3 078 6/2 242,5 6/2 263,1
Kuolajärvi 28/17 985,0 27/6 374 28/17 985,0 28/17 985,0
Muonio 1/546,4 1/546 1/546,4 1/546,4
Pelkosenniemi – – 7/6 945,8 9/7 592,4
Ranua – – 4/2 746,1 5/2 774,1
Rovaniemi 17/8 842,7 18/9 110 18/8 228,0 16/6 868,8
Savukoski – – 8/5 812,4 6/4 513,5
Simo 3/2 454,0 ../2 001 3/2 454,0 2/2 320,7
Sodankylä 56/35 147,3 42/32 231 42/21 686,1 39/15 907,0
Tervola 4/961,4 2/634 3/775,3 3/775,3
Turtola 7/4 698,8 8/4 555 11/4 997,4 12/4 865,1
Ylitornio 5/2 031,3 9/1 146 14/3 579,6 19/3 653,4
Yht. 196/114 753,1 201/104 892 209/112 779,1 210/106 618,8
Lähde: Lapin ja Peräpohjolan pitäjien henkikirjat v. 1916, 1920, 1925. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat Bb: 63, 66b, 67, 70, 70a, 72. OMA. Ou 207, 208, 270, 271. KA. Kemin ja Lapin kihlakunnan
mikrofilmatut henkikirjat Es 4209–4210. KA. Skogsfastigheter 1920–1923. Avverkningsrättigheter. Metsäosas-
ton arkisto. Kemi Oy. OMA. Lapin ja Peräpohjolan kuntien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen
kokoelma. OMA.
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Ranuan pitäjä perustettiin vuonna 1917 Rovaniemen maalaiskunnan, Simon ja Pudas-
järven syrjäkulmista.75 Alue oli runsasmetsäinen, ja uittoyhteydet Simojokea pitkin Poh-
janlahden rannikolle olivat hyvät. Metsätalouden hyvistä edellytyksistä huolimatta yhtiöi-
den maanosto alueelta oli vähäistä. Ranuan pitäjän asutusolot poikkesivat muusta osasta
Pohjois-Suomea huomattavasti. Tulevan itsenäisen pitäjän alueella oli vuonna 1910 vain
40 taloa, mutta kruununmetsätorppia 181. Valtionmaalle perustettujen torppien määrä
kasvoi vuoteen 1915 tultaessa 234:ään. Ranua oli suhteellisesti tarkasteltuna Suomen
kruununmetsätorppavaltaisin pitäjä.76 Puutavarayhtiöillä oli erittäin vähän tilanostomah-
dollisuuksia alueelta, missä valtiolla oli runsaasti maata ja torppareita.

Lapissa ja Peräpohjolassa lähes kaikkien yhtiöiden maanomaisuuden määrä väheni,
kuten seuraavasta taulukosta ilmenee.

Taulukko 38. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Eniten tiloja ja maata omistaneen Kemi-yhtiön omaisuus pieneni vuosina 1920–1925
4 815,4 hehtaaria, mutta tilaluku vain yhden. Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöiden maan-
omistus kehittyi täsmälleen samoin kuin eteläisessä osassa Oulun lääniä. VIRTASEN
mukaan Kemi-yhtiön tilojen määrä väheni kahdella, mutta pinta-ala supistui 11 000 heh-
taaria vuosina 1916–1939.77 Kemi-yhtiölle vähemmän tarpeellista maata olivat Lapille ja
Peräpohjolalle tyypilliset jokivarsi- ja selkosniityt, jotka olivat alueen karjataloudelle
elintärkeitä. Muiden yhtiöiden osalta ei vuosina 1916–1925 tapahtunut oleellisia muutok-
sia.

75. Onnela 1990, s. 149.
76. Hiltunen 1990, s. 80, 90–91.

omistaja 1916 1920 1925
Aavasaksa Oy – 1/154,4 1/154,4
G. & C. Bergbom 3/1 383,3 2/798,6 1/319,3
Halonen Ångsågs Ab 3/2 428,9 3/2 429,3 2/2 357,5
Puutavara Osakeyhtiö Kemi 125/71 700,2 131/73 977,3 130/69 161,9
Kemijokisuu Ab 1/319,3 1/319,3 1/319,3
Anders Kurth & Co 11/3 823,5 8/3 047,1 8/3 227,3
Ab Pulp Wood 1/76,5 1/76,5 1/76,5
Reposaaren Höyrysaha Oy 1/395,6 1/395,6 1/395,6
J. W. Snellman G:son 4/2 139,6 3/1 690,8 1/579,1
Tengeliö Oy – 1/579,1 1/579,1
Trävaruaktiebolaget Torneå 14/12 219,9 10/8 533,5 13/11 981,4
Ab Uleå Oy 2/1 807,4 3/2 329,6 4/2 357,5
Puutavara Osakeyhtiö Kemi, Trävaruak-
tiebolaget Torneå, Anders Kurth & Co – 2/1 263,8 –

puutavaraliikkeen omistajat 31/18 458,9 42/17 184,2 45/14 806,1
yht. 196/114 753,1 209/112 779,1 210/106 618,8
Lähde: Sama kuin taulukossa 37.

77. Virtanen 1993, s. 386.
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Maata omisti myös Ab Pulp Wood. Yhtiön olivat perustaneet vuonna 1912 Kemijoen
uittopäällikkö Arthur Lindberg ja vapaaherra Victor de la Chapelle laajamittaista paperi-
puuvientiä varten. Yhtiö hankki puuta Kaakamo- ja Kaisanjoen varsilta ja Simojoelta.
Ensimmäinen maailmansota katkaisi liiketoimet, ja laivaamattomat paperipuut osti Kemi-
yhtiö.78

Lapissa ja Peräpohjolassa apuyhtiöillä ei ollut lainkaan maaomaisuutta. Pohjoisen hal-
litsevin puuteollisuusyrittäjä Kemi-yhtiö ei perustanut valeyhtiötä. Sitä vastoin puutavara-
liikkeiden omistajien maanosto oli vilkasta aina vuodesta 1915 lähtien, jolloin heidän
nimissään oli 17 tilaa ja 10 872,0 hehtaaria maata. Vuonna 1916 yhtiöiden omistajien
omaisuus oli karttunut 14 tilaa ja 7 586,9 hehtaaria. Vuoteen 1925 mennessä tilamäärä
kasvoi, mutta yhteispinta-ala pieneni.

Suurin osa puutavaraliikkeiden omistajien tiloista kuului Kemi-yhtiön pääosakkaille:
Snellmaneille, Pentzineille ja Reinhold Weckmanille. Lisäksi tiloja oli ostanut Uleå-
yhtiön lakiasioita hoitanut Vihtori Poropudas.79 Hänen maanhankintansa saattoi olla hen-
kilökohtaista, mutta hänen nimissään oli Uleå-yhtiön tiloja myös esimerkiksi Oulujoen
pitäjässä.80 Kemi-yhtiön omistajien maaomaisuus sijaitsi suurimmilta osin Kuolajärvellä,
Sodankylässä ja Kittilässä. Torniossa sahateollisuutta harjoittaneet Otto Kurth sekä H. ja
W. Rosenlew ostivat tilansa Tornionjokivarresta Turtolasta, Ylitorniolta ja Kolarista. Seu-
raavassa taulukossa on esitetty yhtiöitten omistajien maaomaisuus yksityiskohtaisemmin:

Taulukko 39. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

78. Meinander 1950, s. 73.
79. Valtakirja. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb 4. OMA.
80. Förteckning öfver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägenhetsdelar och andra

landfastigheter. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

Omistaja 1916 1920 1925
Anderson, A. 1/133,3 1/133,3 –
Holck, H. 1/1 218,7 – –
Kurth, O. 3/1 489,9 4/1 895,0 3/1 122,8
Pentzin, F. V. 2/1 700,3 1/1 205,8 1/1 205,8
Pentzin, K. 3/2 200,8 2/1 689,5 1/1 148,4
Pentzin, K. A. – 1/511,3 1/511,3
Poropudas, V. 3/1 691,6 2/1 061,0 2/1 061,0
Rosenlew, W. 1/564,7 2/1 112,1 2/1 112,1
Rosenlew, H. – – 1/415,8
Sandberg, H. R. 7/3 274,0 19/3 602,0 26/4 750,6
Snellman, A. 2/1 418,9 2/1 418,9 2/1 296,0 
Snellman, K. A. 5/3 732,8 5/3 334,6 4/1 782,7
Stelander, M. E. – 1/503,7 –
Tarsaranta, A. – – 1/324,1
Weckman, R. 3/1 033,9 2/717,1 1/75,5
yht. 31/18 458,9 42/17 184,2 45/14 806,1
Lähde: Sama kuin taulukossa 37.
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Eniten maata oli ostanut Kemi-yhtiön entinen metsäpäällikkö Hugo Richard Sand-
berg. Hänen varhaisin maaomaisuutensa oli laajalla alueella Lapissa ja Peräpohjolassa:
Sodankylässä, Kuolajärvellä ja Rovaniemellä. Vuoden 1916 jälkeen hänen maanhankin-
tansa keskittyi Ylitorniolle ja Turtolaan. Erottuaan Kemi-yhtiön palveluksesta hän perusti
Aavasaksa Osakeyhtiön, joka rakensi puuhiomon Ylitornion Tengeliöön vuonna 1919.81

Hankkeen toteuttamiseksi yhtiön tai sen omistajien oli välttämätöntä ostaa maa-alueita ja
vesiosuuksia vesivoiman rakentamista silmällä pitäen. Sandberg omisti vuonna 1925
Lapissa ja Peräpohjolassa huomattavan maaomaisuuden, 26 tilaa, joiden yhteen laskettu
pinta-ala oli 4 750,6 hehtaaria.

Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöiden maaomaisuuden määrässä tapahtui huomattavin
muutos vuoden 1920 jälkeen. Anders Kurth & Co:ta ja Trävaruaktiebolaget Torneåta lukuun
ottamatta kaikkien yhtiöiden pinta-alat pysyivät joko samoina tai pienentyivät. Vuoden
1915 asetusta ei kierretty Lapissa ja Peräpohjolassa apuyhtiöiden avulla. Sitä vastoin yhtiöi-
den osakkaat hankkivat nimiinsä vuoden 1915 jälkeen noin 7 600 hehtaaria maata.

4.3.4. Oulun ja Raahen seudut

Vuosien 1915–1916 aikana yhtiöiden maaomaisuus kasvoi Oulun seudulla 1 944,2 heh-
taaria. Eniten yhtiöt olivat ostaneet maata Haukiputaalta 772,0, Utajärveltä 614,0 ja Iistä
390,5 hehtaaria. Yhtiöiden maanomistuksen laajuus metsävaroiltaan muuta Pohjois-Suo-
mea vähäisemmällä rannikkoseudulla muuttui vuosina 1916–1925 vain vähän: maaomai-
suuden määrä kasvoi ainoastaan 326,9 hehtaaria. Yhtiöt säilyttivät vuoteen 1915 mennes-
sä hankkimansa maaomaisuuden suurin piirtein entisellään.

Taulukko 40. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Oulun seudulla
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

81. Virtanen 1993, s. 124–125.

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Haukipudas 19/2 128,1 10/2 888 22 /2 308,4 29/2 685,3
Ii 7/1 838,3 8/1 754 7/1 838,3 8/2 083,7
Kempele – – – –
Kiiminki 1/414,9 2/586 1/493,4 1/493,4
Kuivaniemi – – – –
Liminka – – – –
Lumijoki – – – –
Muhos 10/5 705,8 8/3 852 10/5 705,8 10/5 705,8
Oulujoki 1/508,3 2/1 667 2/656,3 2/649,4
Oulunsalo 2/354,2 2/271 2/354,2 2/347,8
Temmes – – – –
Tyrnävä – – – –
Utajärvi 24/7 724,0 16/7361 19/7 260,7 21/6 768,1
Ylikiiminki – – – 1/266,8
yht. 64/18 673,4 48/18 379 63/18 617,1 74/19 000,3
Lähde: Oulun kihlakunnan pitäjien henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Bb:107a, I Bb:112, II Bb:113a, Bb:118–119. OMA. Oulun kihlakunnan pitäjien maarekisterikirjat. Kun-
nittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Utajärvellä muutokset vuoden 1916 jälkeisissä pinta-aloissa aiheutuivat A. Lagerlöfin
tilojen myynnistä ja R. Weckmanin maanostosta. Lisäksi Uleå-yhtiön tiloista vuosina
1919–1922 lohkottiin 6 torppaa ja 11 mäkitupaa sekä 7 palstatilaa, yhteensä 268,98 heh-
taaria. Oulun seudun metsäisimmissä pitäjissä Utajärvellä ja Muhoksella yhtiöt eivät
hankkineet henkikirjojen mukaan tiloja vuosina 1916–1925 lainkaan.

Yhtiöiden maanomistus kasvoi Haukiputaalla vuosina 1916–1925 noin 560 hehtaaria.
Pitäjän metsävaroilla yhtiöiden maanhankintaa ei voi perustella. Yhtiöiden omistamien
tilojen pinta-alat olivat suhteellisen pieniä. Esimerkiksi vuonna 1925 yhtiön omistaman
tilan keskimääräinen koko oli 93 hehtaaria. On todennäköistä, että yhtiöiden maanhan-
kinta liittyi paikkakunnan sahateollisuuden toiminnan kannalta välttämättömien toiminto-
jen turvaamiseen tai kilpailijoitten torjumiseen alueelta. Haukiputaalla oli neljä suurta lai-
tosta: Martinniemen, Halosenniemen, Jokirannan ja Pateniemen sahat. Yrittäjinä toimivat
Rauma Wood Ltd., Ab Uleå Oy, Raahe Oy ja A. Santaholma Oy. Eniten maata Haukipu-
taalta hankki Ab Uleå Oy:n omistaja Reinhold Weckman. Mittavan sahaustoiminnan yllä-
pitämiseksi tarvittiin maata varastoiksi, työntekijöiden asuntojen tonteiksi ja viljely-
maaksi, mutta myös vesiosuuksien hankkimiseksi. Esimerkiksi satamien laajentamisessa
tai muussa vesirakentamisessa oli kuultava vesioikeuden omistajia. Yhtiöiden tiloilla oli
niiden pienen pinta-alansa takia vähäinen merkitys raaka-aineen hankinnassa, mutta vesi-
osuuksien kannalta maa oli välttämätöntä.

Haukiputaan ja Utajärven tilamäärä poikkeaa maanomistustilaston tiedoista eniten.
Sitä vastoin pinta-alatiedoissa suurin ristiriita on Oulujoen ja Muhoksen arvoissa. Yhtiöi-
den omistaman maan kokonaismäärää verrattaessa tilastotietoon ero on miltei olematon.

Oulun seudulla maata omistivat pääasiassa paikkakunnalla puunjalostusteollisuutta
harjoittaneet yhtiöt:

Taulukko 41. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Oulun seudulla vuosina 1916–
1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Porilainen Reposaaren Höyrysaha Osakeyhtiö omisti edelleen Iistä yhden tilan. Ab Uleå
Oy:n omistamien tilojen määrässä tapahtui muutoksia vuosina 1916–1925, koska osa
tiloista kirjattiin ajoittain Reinhold Weckmanin nimiin. Esimerkiksi Utajärven Niskan
kylässä Kurttilan eli Yli-Kokon tila oli vuonna 1916 Ab Uleå Oy:n nimissä, mutta vuon-
na 1925 Reinhold Weckmanin omistuksessa.82 Mainittu käytäntö ei ollut yleinen, joten

omistaja 1916 1920 1925
K. E. Blomberg Oy 1/220,0 – –
Martinniemi Ltd. – 2/229,1 2/229,1
Reposaaren Höyrysaha Oy 1/448,6 1/448,6 1/448,6
A. Santaholma Oy 3/315,9 3/315,9 3/315,3
Tikkala Oy 2/1 854,5 2/1 854,5 2/1 854,5
Ab Uleå Oy 46/14 968,2 44/14 700,7 42/13 467,1
puutavaraliikkeen omistaja 11/866,2 11/1 068,3 24/2 685,7
yht. 64/18 673,4 63/18 617,1 74/19 000,3
Lähde: Sama kuin taulukko 40.

82. Utajärven henkikirjat v. 1916, 1920 ja 1925. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb:
107a, I Bb: 112, II Bb:113a, Bb: 118, 119. OMA.
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sitä ei voi pitää vuoden 1915 asetuksen kiertämisenä. Periaatteessa viranomaisia voitiin
harhauttaa muuttamalla tarvittaessa omistussuhteita.

Apuyhtiöiden maanhankinta ei ulottunut lainkaan Oulun seudulle. Vain puutavaraliik-
keiden omistajat hankkivat lisää maata vuosina 1916–1926 Oulun seudulla.

Taulukko 42. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Oulun seudulla vuosina 1916–
1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Puutavarayhtiöiden omistajista maaomaisuutta hankki eniten Uleå-yhtiön omistaja
Reinhold Weckman. Vuoteen 1915 mennessä hän ei ollut lainkaan hankkinut nimiinsä
maata Oulun seudulta. Weckmanin maanhankinta oli vuoden 1915 asetuksen kiertämistä.
Selvä todiste siitä oli se, että hänen omistamansa tilat mainittiin Ab Uleå Oy:n tilaluette-
loissa ja myöhemmin ne luettiin palautuslain alaisiin tiloihin. Varatuomari Vihtori Poro-
putaan Oulujoelta ostama tila mainittiin myös Ab Uleå Oy:n tilaluetteloissa.83 Weckma-
nin maaomaisuus sijaitsi Haukiputaalla, Ylikiimingissä ja Utajärvellä.84 Raahen Puutava-
ra Osakeyhtiön omistaja Arthur Lagerlöf osti Utajärveltä kaksi tilaa vuosina 1915–1916.
Lagerlöf luopui tiloistaan, ja vuoden 1920 henkikirjoissa Niskan kylässä sijanneiden
Nuojuan ja Unkaran tilojen omistajaksi mainittiin Suomen valtio. Myöhemmän omaisuu-
tensa, Häyrysen tilan, A. Lagerlöf hankki Haukiputaalta.85

Raahen seudulla yhtiöt omistivat vuonna 1915 28 tilaa, joiden yhteispinta-ala oli
7 888,3 hehtaaria. Yhtiöiden maaomaisuus oli ollut laajimmillaan vuonna 1910, jolloin ne
omistivat 8 312,7 hehtaaria maata. Vuoden 1915 jälkeen maaomaisuuden määrä väheni
766,3 hehtaaria, niin että se vuonna 1916 oli 7 122,0 hehtaaria. Seuraavan 10 vuoden
aikana yhtiöiden omistuksessa olleen maan määrä väheni tasaisesti 768,5 hehtaaria. Raa-
hen alueella yhtiöiden maaomaisuuden määrä alkoi pienentyä muuta Pohjois-Suomea
aiemmin, jo vuodesta 1910 lähtien. Metsät olivat muuta Pohjois-Suomea heikommat eivät
tuottaneet saloseutujen lailla puuta, joten ne eivät olleet elintärkeitä yhtiöille. Raaka-
aineen hankinta ei voinut perustua rannikkoalueella olleisiin omiin metsiin. Puutavarayh-
tiöiden maaomaisuus jakaantui Raahen seudulla seuraavasti:

omistaja 1916 1920 1925
Lagerlöf, A. 3/216,0 – 1/377,5
Poropudas, V. – 1/148,0 1/148,0
Weckman, R. 8/650,2 10/920,3 22/2 160,2
yht. 11/866,2 11/1 068,3 24/2 685,7
Lähde: Sama kuin taulukko 40.

83. Förteckning öfver Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiö tillhöriga lägenheter, lägenhetsdelar och andra
landsfastigheter. Luettelo ”Palautuslain” alaisista Ab Uleå Oy:n omistamista kiinteistöistä, jotka ovat R.
Weckmanin, K. Th. Sohlbergin, K.G. Aejmelaeusen ja A. Laakkosen nimissä. Maakiinteistöjä koskevia
luetteloita ja laskelmia v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

84. Haukiputaan, Ylikiimingin, Utajärven henkikirjat v. 1925. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.
Henkikirjat. Bb: 118, 119. OMA.

85. Utajärven henkikirjat v. 1916, 1920, 1925. Haukiputaan henkikirjat v. 1925. Oulun kihlakunnan
henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 107a, 118, 119, I Bb: 112, II Bb: 113a. OMA.
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Taulukko 43. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Salon kihlakunnassa
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Eniten yhtiöitten omistaman maan määrä muuttui Merijärvellä ja Oulaisissa. Ab Finska
Koläffären luopui maaomaisuudestaan Oulaisissa, ja vuonna 1925 Oy Yhtyneet Sahat
omisti siellä vain kaksi tilaa, yhteispinta-alaltaan 66,9 hehtaaria. Merijärvellä maakaup-
poja teki vuoteen 1925 mennessä A. Santaholma Osakeyhtiö.86 Maanomistustilaston
tilaston tietoihin verrattuna poikkeama Salon kihlakunnan vuoden 1916 tietoihin verrattu-
na on 900 hehtaaria. Suurimmat poikkeamat olivat Pattijoen ja Revonlahden pinta-alatie-
doissa.

Kokonaisuudessaan yhtiöiden maanomistuksessa tapahtuneet muutokset olivat pieniä:

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Alavieska 1/136,5 – 1/136,5 1/136,5
Kalajoki 2/377,2 – 1/271,7 2/431,2
Merijärvi 1/224,7 2/564 2/560, 5 3/660,8
Oulainen 4/679,9 8/622 4/347,9 2/66,4
Paavola 6/2 441,3 6/2 272  6/2 116,7 9/2 227,0
Pattijoki – 1/758 – –
Pyhäjoki 2/390,8 4/93 2/390,8 2/390,8
Rantsila 1/217,0 2/392 2/214,5 –
Rautio 2/128,1 2/85 2/83,1 2/83,1
Revonlahti 1/225,7 1/1276 1/225,7 6/270,6
Saloinen – .– – 1/82,1
Sievi – – – –
Siikajoki 4/1 440,1 4/1 427 4/1 392,9 4/1 253,3
Vihanti – – – –
Ylivieska 3/8 60,7 4/533 4/679,9 3/441,3
yht. 27/7 122,0 34/8 022 29/6 420,2  35/6 043,1
Lähde: Henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Salon kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 121–122, 125–
126, 131–132. Salon kihlakunnan pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma.
OMA.

86. Merijärven ja Oulaisten henkikirjat v. 1925. Salon kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:
131. OMA.
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Taulukko 44. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Salon kihlakunnassa vuosina
1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Ab Finska Koläffärenin maaomaisuudesta lohkottiin pientiloja tai tontteja. Osa niistä
myytiin, ja osa jäi yhtiön omistukseen. Yhtiön tilaluku suureni, mutta yhteispinta-ala pie-
neni. Uusina maata omistavina yhtiöinä olivat Ab Himango & Ylivieska, Siikajokilaak-
son Metsä Oy ja Yhtyneet Sahat Oy. Ab Himango & Ylivieskan sahat toimivat Himan-
galla ja Ylivieskassa, ja yhtiön osakekannan omisti W. Rosenlew & Co.87 Yrityksen Yli-
vieskassa sijainnut maaomaisuus oli aiemmin kuulunut Salveseneille. Siikajokilaakson
Metsä Oy omisti entiset Ruukinkosken Sahayhtiön tilat. L. Pentziniltä tilat olivat siirty-
neet J. E. Johansenille ja edelleen vuoteen 1925 tultaessa Siikajokilaakson Metsä Oy:lle.
Oulaisissa maata omistanut Yhtyneet Sahat Oy oli valtakunnallisesti keskisuuri sahaaja.
Yhtiön toiminta-alueena oli pääosin Pohjanmaa, ja se omisti sahat Oulussa, Oulaisissa,
Ylivieskassa, Kaskisissa ja Kauhajoella.88

Vuoteen 1925 mennessä yhtiöiden omistajien maaomaisuus oli supistunut 82 hehtaa-
riin. J. E. Johansenin ja L. Pentzinin maaomaisuus oli kytkeytynyt Ruukin sahan vaihei-
siin. Sahanomistajien maat päätyivät pääosiltaan Siikajokilaakson Metsä Oy:n omistuk-
seen.

Taulukko 45. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Salon kihlakunnassa vuosina
1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

omistaja 1916 1920 1925
Ab Finska Koläffären 5/923,3 3/529,9 8/361,7
Ab Himango & Ylivieska – 2/341,5 3/441,3
F. A. Juselius 1/55,1 2/55,1 –
Oulaisten Höyrysaha Oy – 1/61,3 –
Raahen Puutavara Oy – – 2/82,5
Räfsö Ångsåg Ab, Reposaren Höyrysaha Oy 3/1 244,1 3/1 196,9 3/1 057,3
A. Santaholma Oy 5/992.7 5/1 223,0 7/1 482,8
J. E. Salvesen 2/648.8 1/136,5 1/136,5
Ab T. & J. Salvesen 4/476.5 4/421,5 2/83,1
Siikajokilaakson Metsä Oy – – 5/2 053,4
Tiera Oy 1/217,0 – –
Ab Uleå 1/196,0 1/196,0 1/196,0
Yhtyneet Sahat Oy – – 2/66,4
puutavaraliikkeen omistajat 5/2 368,5 7/2 258,5 1/82,1
yht. 27/7 122,0 29/6 420,2 35/6 043,1

Lähde: Sama kuin taulukossa 43.

87. Ahvenainen 1984, s. 350.
88. Ahvenainen 1984, s. 349.

omistaja 1916 1920 1925
Johansen, J. E. – 4/1821,1 –
Lagerlöf, A. – – 1/82,1
Pentzin, L. 5/2 368,5 3/437, 4 –
yht. 5/2368,5 7/2 558,5 1/82,1
Lähde: Sama kuin taulukossa 43.



201
Rannikkokaista Oulun pohjoispuolelta Kuivaniemeltä Kalajoelle saakka oli edelleen puu-
tavarayhtiöitten maanhankinnan kannalta vähämerkityksellistä aluetta. Yhtiöt omistivat
vuonna 1916 Raahen ja Oulun seudulla 25 795,4 hehtaaria maata. Kymmenen vuotta
myöhemmin maaomaisuuden määrä oli miltei sama, 25 043,4 hehtaaria. Yhtiöistä eniten
maata omisti Ab Uleå Oy. Sen metsät, 13 663,1 hehtaaria, käsittivät alueen puutavarayh-
tiöiden maaomaisuudesta 55 %. Yhtiön tilat sijaitsivat Oulun lähikunnissa, etenkin
Muhoksella ja Utajärvellä. Apuyhtiöt eivät omistaneet lainkaan maata alueella ja puuta-
varayhtiöiden omistajien maaomaisuus rajoittui suurimmilta osin Oulun seudulle.

Rannikkoalue oli metsävaroiltaan vähäinen, mutta talolliset tunsivat enemmän mielen-
kiintoa omia metsiä kohtaan kuin muualla Pohjois-Suomessa. Metsänmyynnissä ilmene-
vien epäkohtien välttämiseksi Siikajokilaakson metsänomistajat perustivat 1900-luvun
alussa myyntirenkaan. Yhteismyynnillä pyrittiin estämään mahdolliset huijausyritykset ja
joukkovoimalla haluttiin vaikuttaa hintatasoon. Myyntirenkaasta ja myyntiosuuskunnasta
kirjoitettiin näkyvästi lehdissä, ja menettelystä toivottiin hyvää esimerkkiä kaikille poh-
joissuomalaisille metsänomistajille.89

Siikajokijokilaakson latvakuntien metsänomistajat olivat valmiita menemään vieläkin
pitemmälle omien etujensa puolustamisessa. Pulkkilalaisen Johan Haanpään johdolla
suunniteltiin metsänomistajien oman yhtiön perustamista Paavolaan. Samanlaisia kokei-
luja oli myös Limingassa, Tyrnävällä ja Pyhäjokialueella. Ajatus tuli uudelleen ajankoh-
taiseksi vuonna 1923, jolloin perustettiin Siikajokilaakson Metsä Osakeyhtiö. Yhtiön
osakkaina oli metsänomistajia peräti 14 Salon ja Haapajärven kihlakunnan pitäjästä.
Yhtiön perustaminen oli osoitus uudesta sahaustoiminnan ajattelutavasta, jolla pyrittiin
murtamaan yhtiöitten valta-asema.90

Kuva 29. Siikajokilaakson Metsä Oy:n saha Ruukissa. – OMA:n valokuvakokoelma.

89. ”Hyvä metsänmyyntitapa”. Kaleva n:o 42. 20.2.1900. ”Siikajokivarren metsänmyyntiyhtiö laajenee”.
Kaleva n:o 84. 10.4.1900.

90. Vilmusenaho 1984, s. 533.
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Metsänomistajien yhteistoiminta ei ilmeisesti ollut huomattavaa varsinaisella metsäta-
lousalueella. Siikajokilaakson metsänomistajien esimerkkiä oli yritetty seurata Kainuussa,
mutta myyntiosuuskunnan perustaminen oli kariutunut kauppahuone J. W. Snellman
G:sonin röyhkeään menettelyyn. Tukkiasioitsija G. A. Snellman ilmoitti kirjeessään kaup-
pahuoneelle Ristijärvellä pidetystä kokouksesta, jossa hankkeen johdossa toiminut Emil
Tervo oli vaatinut valtakirjoja metsän yhteismyynnin järjestämiseksi. G. A. Snellman oli
palkannut erään talollisen Melalahdelta puhumaan kauppahuoneen puolesta. Isännän oli
pitänyt vakuutella yhteismyynnin olevan epäedullinen ja vaarallinen, koska rahoista ei
ollut riittäviä takeita. ”Parasta oli myydä sille, joka varmasti maksaa.”91 G. A. Snellman
kirjoitti kauppahuoneelle 29.11.1900, että metsänmyyntiosuuskunnasta ei tullut mitään,
koska isännät eivät taipuneet antamaan valtakirjoja Emil Tervolle.92 Kajaanin Lehti patis-
teli vielä 15 vuoden kuluttua kainuulaisia talollisia perustamaan metsänhoitoyhdistyksiä
tai vastaavia etujärjestöjä yhtiöiden mielivaltaa vastaan.93 Kainuun Sanomat otsikoi näky-
västi vuonna 1921 perustetusta Metsänomistajien Metsäkeskus Oy:stä. Lehden mukaan
jokaisen talollisen oli merkittävä yhtiön osakkeita, koska vain riittävän voimakkaana teki-
jänä se pystyi tarjoamaan parhaan tuen metsänomistajalle.94 Yhteistyöllä niin puutavaran
kuin tilojenkin myynnissä olisi vältetty törkeät alihinnat tai ainakin yleinen hintataso olisi
ollut laajasti tiedossa.

4.3.5. Haapajärven alue

Haapajärven seudulla yhtiöiden maanhankinta voimistui vuosina 1915–1916: yhtiöiden
metsät karttuivat 2 911,4 hehtaaria. Eniten kasvua yhtiöiden maaomaisuudessa oli Pyhä-
järvellä (1 504,9 ha) ja Reisjärvellä (1 110,2 ha). Pyhäjärvellä ja Pyhännällä yhtiöitten
aktiivinen maanhankinta jatkui vuoteen 1920 saakka. Muissa pitäjissä tilakaupat laantui-
vat jo vuoden 1916 jälkeen:

91. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 22.11.1900. Saapuneet kirjeet. A. I: 185. OMA.
92. G. A. Snellmanin kirje J. W. Snellman G:sonille 29.11.1900. Saapuneet kirjeet. A. I: 185. OMA.
93. ”Metsänomistajat yhteistoimintaan”. Kajaanin Lehti. 24.9.1915. n:o 110.
94. ”Metsänomistajien Metsäkeskus O. y.”. Kainuun Sanomat 20.1.1921.
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Taulukko 46. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Haapajärven
kihlakunnassa vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärä Haapajärven kihlakunnan alueella
vuosina 1916–1925 säilyi miltei muuttumattomana. Kymmenen vuoden aikana yhtiöiden
tilojen yhteen laskettu pinta-ala pieneni 768,5 hehtaaria. Eniten pinta-alat muuttuivat
Haapajärvellä, Pyhännällä ja Pyhäjärvellä. Pinta-alamuutokset johtuivat tilakaupoista:
Haapajärvellä Osakeyhtiö Tiera myi 1 263,4 hehtaaria, ja vuoteen 1925 mennessä A. San-
taholma Oy ja J. E. Salvesen myivät kumpikin yhden tilan. Pyhännällä Ab Halla oli osta-
nut vuoteen 1920 mennessä 691 hehtaaria metsää ja viisi vuotta myöhemmin maaomai-
suutta olivat lisänneet Raahen Puutavara Osakeyhtiö ja kauppaneuvos, sahanomistaja L.
Kärkkäinen noin 1 100 hehtaaria. Puutavarayhtiöiden maanomistuksen kokonaismäärä
Haapajärven kihlakunnassa vuonna 1917 arvioitiin maanomistustilastossa 38 772 hehtaa-
riksi, joka on noin 1 400 hehtaaria suurempi kuin tässä tutkimuksessa esitetty vuoden
1916 tieto. Ero tutkimustulosten välillä on noin 4 %.

Pyhäjärvellä yhtiöiden maanomistus oli Kainuun jälkeen suhteellisesti laajinta Poh-
jois-Suomessa. Suurin osa maaomaisuudesta kuului yhtiöille, joiden tuotantolaitokset
sijaitsivat Kymijoen suistossa tai Saimaan vesistössä. Metsiä omistivat vuonna 1925
Pyhäjärveltä seuraavat yhtiöt:

Kuten asetelmasta ilmenee, maata omistivat Järvi-Suomea päähankinta-alueena pitäneet
yhtiöt. Yhtiöiden mielenkiinto Pyhäjärven metsiin oli erikoista pitkien uittoetäisyyksien

pitäjä 1916 1917 1920 1925
Haapajärvi 22/6 823,6 22/6 545 18/5 411,1 16/5 051,5
Haapavesi – – – –
Kestilä – – – –
Kärsämäki 5/3 140,2 3/2197 4/2 671,8 4/2 604,2
Nivala – – – –
Piippola 3/1 692,4 2/1331 2/1 046,2 2/809,6
Pulkkila 1/568,1 1/567 1/568,1 –
Pyhäjärvi  44/16 851,7 52/18 356 51/18 416,6 54/17 835,6
Pyhäntä 8/3 719,7 13/5475 9/4 043,1 13/5 653,2
Reisjärvi 16/4 580,1 16/4301 18/4 690,7 17/4 653,3
yht.  99/37 375,9 109/38 772 103/36 847,6 106/36 607,4
Lähde: Henkikirjat vuosilta 1916, 1920, 1925. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb:30, 33, 36a.
OMA. Haapajärven kihlakunnan pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

yhtiö pinta-ala, ha
Ab W. Gutzeit & Co 10 852,7
Halla Ab 1 724,2
J. E. Salvesen 1 536,2
Kärkkäinen & Putkonen Oy 1 036,4
A. Ahlström Oy 847,3
Ab Stockfors 477,5
Ab T. & J. Salvesen 460,6
Äänekoski Oy 270,8
Kymmene Ab 208,4
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takia. Pyhäjärven sadealue laskee suurimmilta osin Pohjanlahteen, ja uitto etelään oli pit-
kän etäisyyden työlästä. Ab W. Gutzeit & Co kiinnitti jo 1920-luvulla huomion Pyhäjär-
ven metsien huonoon sijaintiin.95 Yhtiö oli ostanut tilat vuonna 1913 Ab Finland Wood &
Co:lta. Huomion arvoista oli myös se, että Ab W. Gutzeit & Co:ta lukuun ottamatta Pyhä-
järvellä yhtiötä kohden laskettuna maata oli vähän. Yksittäiset yritykset eivät olleet sijoit-
taneet runsaasti varojaan maaomaisuuteen hankinta-alueensa pohjoisrajalla. Sitä vastoin
maanomistustilaston mukaan yhtiöillä oli vuonna 1917 Pihtiputaalla 85, Viitasaarella 56
ja Äänekoskella 42 tilaa.96 Pyhäjärvi oli Keski-Suomen lievealue, jossa puutavarayhtiöil-
lä oli suhteellisen runsaasti maata. Todennäköisesti kilpailun luoma paine pakotti laajen-
tamaan ostoaluetta Keski-Suomesta Oulun lääniin. Yhtiöt unohtivat kannattavuuslaskel-
mat, maata ostettiin kilpailutilanteessa malliksi muille.

Haapajärven alueelta maata ostaneiden yhtiöiden kirjo oli runsas:

Taulukko 47. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Haapajärven kihlakunnassa
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Huomattavin muutos yhtiöiden maanomistuksessa tapahtui Ab T. & J. Salvesenin myy-
tyä suurimman osan tiloistaan W. Roosenlew Co:n omistamalle Ab Himango & Ylivies-
kalle. Maakaupan taustalla oli Ab T. & J. Salvesenin sahaustoiminnan siirtyminen vuon-
na 1916 Himangalla ja Ylivieskassa Ab Himango & Ylivieskalle. Salvesenien liiketoi-
missa tehtiin samaan aikaan muitakin huomattavia järjestelyjä. Ab Finland Woodin met-

95. Ahvenainen 1992b, s. 402.
96. SVT XXXIII:1, s. 158.

omistaja 1916 1920 1925
A. Ahlström Oy 1/726,0 2/1 134,2 2/847,3
August Eklöf Ab 4/1 129,5 4/1 129,5 1/339,6
Ab Finska Koläffären 8/5 195,7 8/5 195,7 6/3 496,8
Ab W. Gutzeit & Co 24/10 874,5 26/11 298,5 27/11 190,7
Ab Hackman & Co 3/1 097,0 3/1 097,0 1/105,5
Halla Ab 7/2 830,5 9/3 592,3 7/2 608,3
Ab Himango & Ylivieska – – 24/7 000,8
Juselius F. A. 2/621,4 2/621,4 2/621,4
Kymmene Ab 2/208,4 1/161,5 4/1 199,9
Kärkkäinen & Putkonen Oy 3/1 112,9 4/1 367,4 7/2 884,0
Raahen Puutavara Oy 1/716,1 1/716,1 3/1 383,4
Ruukin Sahayhtiö 1/646,2 – –
Salmi Oy – 1/37,0 –
J. E. Salvesen 8/2 475,6 8/2 326,8 7/1 825,7
Ab. T.& J. Salvesen 24/6 682,0 24/6 297,5 4/1 005,8
A. Santaholma Oy 2/462,7 2/462,7 1/300,9
Oy Stockfors Ab 2/374,8 4/603,0 4/477,5
Oy Tiera Ab 5/1 678,6 – –
Äänekoski Oy 1/270,9 1/270,8 1/270,8
puutavarayhtiön omistaja 1/273,1 3/536,2 5/1 049,0
yht. 99/37 375,9 103/36 847,6 106/36 607,4
Lähde: Sama kuin taulukossa 46.
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sät osti vuonna 1913 Ab W. Gutzeit & Co, koska Salvesenit eivät pitäneet tärkeänä sijoit-
taa pääomaa Jyväskylän pitäjässä sijainneeseen Haapakosken sahaan. Sahauksen päätty-
essä Jyväskylän maalaiskunnassa Pyhäjärven metsät olivat Salveseneille vähemmän tär-
keitä. Investointien pääpaino oli Saimaan vesistöalueella. Jyväskylän pitäjässä vuodesta
1916 lähtien Salvesenien aloittamaa sahausta jatkoi Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta. Osa Salvesenien liiketoimista yhdistettiin samana vuonna myös Kaukas Fabrik
Ab:hen.97

Muina uusina maata hankkineina yhtiöinä Haapajärven alueella olivat August Eklöf
Ab ja Stockfors Ab. August Eklöf Ab oli porvoolaisyritys, joka harjoitti sahausta mm.
Porvoossa, Hämeessä ja Kannaksella, mutta Haapajärven alueen maanhankinta oli yhtey-
dessä Eklöfin vuonna 1903 valmistuneeseen Kannuksen sahaan.98 Eklöfin tilat sijaitsivat
Reisjärvellä99, josta oli uittoyhteys Lestijärveen ja edelleen Lestijokea pitkin Kannuk-
seen. Stockfors Ab:n saha ja hiomo sijaitsivat Pyhtäällä, Kymijoen suiston läheisyydessä.
Yhtiö oli kuitenkin ostanut tuotantolaitoksiinsa nähden kaukaa metsää, aina Pyhäjärveltä
saakka.

Kymmene Ab ja Kärkkäinen & Putkonen Oy lisäsivät maaomaisuuttaan Haapajärven
alueella. Kymmene Oy:n tilat, pinta-alaltaan noin 1200 hehtaaria, sijaitsivat Haapajär-
vellä ja Pyhäjärvellä. Kärkkäinen & Putkonen Oy sijoitti metsämaahan Pyhäsalmella ja
Pyhännällä. Alueen metsävarat olivat hyödynnettävissä yhtiön Iisalmen Luuniemen
sahoissa.100

Haapajärven kihlakunnan alueella maata omisti huomattavan suuri joukko puuteolli-
suusalan yrittäjiä: 19 yhtiötä oli investoinut maahan, joka sijaitsi etäällä Kymijoen tuotan-
tolaitoksista. Ab W. Gutzeit & Co lukuun ottamatta yhtiötä kohden laskettuna maata oli
vähän, noin 1 400 hehtaaria. Todennäköisesti Ab W. Gutzeit & Co ei myöskään olisi
hankkinut 11 000 hehtaarin maaomaisuutta, mikäli se ei olisi tullut vuonna 1913 Ab Fin-
land Woodin maakauppojen mukana. Yhtiö piti Pyhäjärven metsiä taakkana, koska ne
sijaitsivat kaukana sen tehtaista. Haapajärven kihlakunnan alueen parhaat metsät eivät
innostaneet eteläsuomalaisia apuyhtiöitä maanhankintaan. Ainutkaan niistä ei ostanut
maata kihlakunnan alueelta. Yhtiöiden omistajien maanhankinta oli myös laimeaa:

Taulukko 48. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Haapajärven kihlakunnassa
vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

97. Ahvenainen 1992a, s. 166. Ahvenainen 1984, s. 310.
98. Ahvenainen 1984, s. 268, 280–281.
99. Reisjärven henkikirjat v. 1916. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb:30.

OMA.
100. Ahvenainen 1984, s. 261.

omistaja 1916 1920 1925
Kärkkäinen, L. – 1/160,7 4/828,3
Lappalainen, K. P. – 1/154,8 –
Santaholma, S. 1/273,1 1/220,7 1/220,7
yht. 1/273,1 3/536,2 5/1 049,0
Lähde: Sama kuin taulukossa 46.
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Lauri Kärkkäisen maaomaisuus sijaitsi samoilla seuduilla, missä olivat hänen omista-
mansa yhtiönkin maat: Pyhäsalmella ja Pyhännällä. Todennäköisesti maata oli ostettu yri-
tyksen omistajan nimiin, jotta vältyttäisiin vuoden 1915 asetuksen rajoituksilta. Kokonai-
suutena vuoden 1915 asetuksen kierto ei ollut julkeaa Haapajärven kihlakunnan alueella.
Kymmene Ab:n maanhankinta oli Lauri Kärkkäisen maanoston lisäksi epäilyttävän suurta
vuosina 1920–1925.

4.4. Laittomasti hankitut tilat

Puutavarayhtiöiden maanhankintaa rajoittaneen lain heikkoudet tulivat nopeasti ilmi.
Yhtiöiden omistajien ja apuyhtiöiden nimiin ostetun maan määrä kasvoi Pohjois-Suomes-
sa 1920-luvun alkuun saakka. Lain kiertäminen aiheutti julkisuudessa arvostelua, ja vähi-
tellen vuoden 1915 asetusta alettiin tulkita oikeusistuimissa aiemmasta käytännöstä poik-
keavalla tavalla. Osassa maata kihlakunnanoikeudet kieltäytyivät myöntämästä lainhuu-
toa tiloille, jotka puutavarayhtiöt olivat hankkineet lakia kiertämällä. Epäselvyydet lain-
huutojen myöntämisessä ja omistussuhteiden selvittämisessä hälvenivät vasta 5.5.1925
palautuslain tultua voimaan.

Vuoden 1915 asetus velvoitti läänin maaherran pitämään luetteloa yhtiöiden lainmu-
kaisesti hankkimista tiloista. Oulun lääninhallituksen arkistosta ei löydy maaherran
luvalla hankituista tiloista pidettyä luetteloa. Asiakirjoja tuskin on hävitetty, mutta ne on
voitu sijoittaa muiden asiakirjojen joukkoon. Epätodennäköinen mahdollisuus on se, että
maaherralta ei edes anottu lupaa tilojen ostoon. Vuoden 1925 laki velvoitti puutavarayh-
tiöt itse tekemään ilmoituksen lakia kiertämällä hankituista tiloista. Muussa tapauksessa
yhtiöt olisivat menettäneet tilat valtiolle. Asutushallitus tutki jokaisen kaupan ja päätti
luovutuspakosta tai mahdollisen voiton palauttamisesta valtiolle. Taulukoiden 49 ja 50
tiedot perustuvat laittomiin, asutushallituksen käsittelemiin tilakauppoihin.

Apuyhtiöiden ja puutavarayhtiöiden omistajat olivat olleet kiinnostuneita Kainuun
metsistä, mikä näkyi myös lainvastaisten kauppojen runsautena:
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Taulukko 49. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden vuosina 1915–
1925 laittomasti hankkima maaomaisuus Pohjois-Suomessa tilojen lukumäärän ja pinta-
alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Apuyhtiöt ja puutavaraliikkeiden omistajat olivat ostaneet Kainuusta vuosina 1916–
1925 33 233,7 hehtaaria maata. Asutushallitukselle tehtyjen ilmoitusten mukaan siitä oli
18 468,4 hehtaaria laittomasti hankittua: 55,6 % maasta oli ostettu vastoin vuoden 1915
asetusta. Eniten lakia oli kierretty Kuhmoniemellä, Suomussalmella ja Sotkamossa eli
samoissa pitäjissä, joissa yhtiöiden maanhankinta kokonaisuudessaan oli ollut vilkkainta.

Koillis-Pohjanmaalla yhtiöt omistivat 4 189,3 hehtaaria laittomasti hankittua maata.
Mainittu tieto perustuu Ab Uleå Oy:n omiin ilmoituksiin ja maarekisteristä saatuihin
pinta-alatietoihin sekä asutushallituksen asiakirjoihin.101 Henkikirjoissa ei kuitenkaan ole

pitäjä tilojen lukumäärä/pinta-ala, ha
Kainuu Hyrynsalmi 6/889,7

Kajaanin mlk 2/773,1
Kuhmonniemi 12/4 160,4
Paltamo 2/1 500,1
Puolanka 4/1 509,6
Ristijärvi 3/1 335,7
Sotkamo 10/1 706,6
Suomussalmi 18/5 024,1
Vuolijoki 3/1 569,1

Koillis-Pohjanmaa Kuusamo 10/2 460,3
Pudasjärvi 4/1 430,3
Taivalkoski 1/298,7

Lappi ja Peräpohjola Kemin mlk 1/164,3
Pelkosenniemi 1/346,7
Ranua 1/534,2
Rovaniemi 1/348,1
Ylitornio 1/154,4

Oulun ja Raahen seutu Alavieska 1/100,5
Haukipudas 14/2 449,3
Ii 1/408,7
Oulunsalo 1/14,1
Utajärvi 5/1 130,6
Ylikiiminki 1/266,8

Haapajärven alue Haapajärvi 8/533,2
Pyhäntä 1/619,7
Reisjärvi 1/268,1

yht. Pohjois-Suomi 111/29 996,4
Lähde: Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 3–60. Ennen lain voimaantuloa myydyt
tilat. Ed 7. I Asutustarkastajan ja asutushallituksen yleinen osasto. KA. Luetteloja palautuslain alaisista kiinteis-
töistä. Palautuslakia ja sen toimeenpanoa koskevat asiakirjat. Maatalousministeriön arkisto. Ha1.5. KA. Taulu-
kossa mainittujen kuntien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

101. Luettelo ”palautuslain” alaisista Ab Uleå Oy:n omistamista kiinteistöistä, jotka ovat R. Weckmanin, K. Th
Sohlbergin, K.G. Aejmelaeusen ja A. Laakkosen nimissä. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia
v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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kaikkia laittomiksi ilmoitettuja tiloja merkitty Uleån tai sen omistajien nimiin. On toden-
näköistä, että laittomasti hankittuja tiloja ei vielä ilmoitettu viranomaiselle seuraavassa
henkikirjoituksessa, vaikka kauppakirjat oli tehty. Epäselvässä tilanteessa Uleå-yhtiö ei
voinut esiintyä tilojen virallisena omistajana, ja vasta asutushallituksen tutkittua asian
tiloille anottiin lainhuuto, jonka jälkeen tila ilmoitettiin henkikirjoittajalle. Koillis-Pohjan-
maalla kaikki Uleån tekemät maakaupat vuosina 1916–1925 katsottiin laittomiksi. Sitä
vastoin Familje Aktiebolaget Björkenheimin ostamaa tilaa Kuusamon Poussussa ei asu-
tushallituksen luetteloissa mainittu laittomasti hankituksi.

Kuva 30. Tyynelän tilan päärakennus Kuusamon kirkonkylässä. Tilan osti vuonna 1922 Uleå
Ab:n johtaja Reinhold Weckman. Myöhemmin tila siirtyi Uleå Ab:lle ja edelleen Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiölle. Talossa asui puutavarayhtiöiden työnjohtajia ja konttorihenkilökun-
taa. –  Vesa Rinteen kokoelma.

Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöiden maaomaisuuden määrä oli kasvanut vuosina
1915–1925 11 740,8 hehtaaria, mistä puutavarayhtiöiden omistajien osuus oli 7 586,9
hehtaaria. Asutushallitukselle tehtyjen ilmoitusten mukaan vain 1 547,6 hehtaaria maasta
oli hankittu lakia kiertämällä. Ilmoitettu pinta-alamäärä ei välttämättä ole väärä, koska
maanhankinta keskittyi vuosiin 1915–1916, jolloin osa kaupoista todennäköisesti tehtiin
ennen vuoden 1915 asetuksen voimaantuloa, ja omistajavaihdokset kirjattiin vasta vuoden
1916 henkikirjoihin. Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöiden omistaman maan määrä väheni
tasaisesti vuodesta 1916 lähtien. Laajamittaisia kauppoja ei vuosien 1915–1916 jälkeen
tehty.
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Oulun seudulla yhtiöiden maaomaisuuden määrä kasvoi vuosina 1915–1916 1 944,2
hehtaaria. Vuoteen 1925 mennessä Ab Uleå Oy oli tehnyt runsaasti maakauppoja Hauki-
putaalla. Yhtiön ilmoituksen mukaan lakia kiertämällä oli ostettu 14 tilaa, joiden yhteen-
laskettu pinta-ala oli 2 449,3 hehtaaria. Luku on ristiriitainen henkikirjojen tietoihin näh-
den. Uleå omisti vuonna 1915 Haukiputaalla 1 356,1 hehtaaria maata. Kymmenen vuotta
myöhemmin yhtiöllä oli 2 685,3 hehtaaria: omaisuus oli siis karttunut vain 1 329,2 heh-
taaria. Uleån myymän maan määrä Haukiputaalla vuosina 1913–1926 oli vain 112,2 heh-
taaria.102 On hyvin todennäköistä, että Uleå menetteli samalla tavoin kuin Kuusamossa.
Vastaavankaltainen ristiriita henkikirjoihin on myös verrattuna Utajärven tietoihin. Tilat,
joiden omistussuhde oli epäselvä, jätettiin ilmoittamatta Uleån nimiin henkikirjoittajalle.
Todisteena mainitunkaltaisesta menettelystä on asiakirja vuodelta 1929, jossa on yhteen-
veto palautuslain alaisille tiloille tehdyistä toimenpiteistä. Asiakirjassa todetaan ”nyt siir-
tyneen yhtiölle n. 4 940,489 hehtaaria maata.”103 Todennäköisesti vasta asutushallituk-
sen päätöksen jälkeen tilat virallisesti luettiin yhtiön omaisuudeksi. Oulun ja Raahen seu-
dulla yhtiöt olivat oman ilmoituksen mukaan ostaneet 4 370,0 hehtaaria maata lakia kier-
tämällä.

Haapajärven kihlakunnan alueella yhtiöiden maaomaisuus oli karttunut vuosina 1915–
1916 2 911,4 hehtaaria. Laittomasti hankitun maan määrä oli 1 421,0 hehtaaria. Pinta-alaa
on pidettävä erikoisen pienenä, koska yhtiöiden maaomaisuuden määrä esimerkiksi Pyhä-
järven pitäjässä kasvoi vuosina 1916–1920 1 564,9 hehtaaria. Sieltä ei tehty ainuttakaan
ilmoitusta laittomasti hankituista tiloista. Laillinen maanhankinta oli mahdollista, jos
kauppaan ei sisältynyt maatalouden kannalta käyttökelpoista maata.

Pohjois-Suomessa puutavarayhtiöt hankkivat vastoin vuoden 1915 asetusta yhteensä
29 828,4 hehtaaria maata. Yhtiöiden maanhankinnan kokonaismäärää on mahdotonta
arvioida täsmällisesti, koska yhtiöiden omat pinta-alaluettelot sekä henkikirjojen ja maa-
rekisterien tiedot ovat useissa tapauksissa ristiriitaisia. Maanmittaustoimitukset kirjattiin
usein viipeellä yhtiön tilaluetteloihin ja tieto omistajan vaihdoksesta ei aina kulkenut hen-
kikirjoittajalle ajoissa. Asutushallituksen asiakirjoissa ei välttämättä ole pinta-alatietoja,
mikäli yhtiön ostamaa lohkotilaa ei ollut vielä erotettu kantatilasta.

Yhtiöt ja niiden omistajat sekä apuyhtiöt hankkivat vuosina 1915–1925 ainakin seuraa-
van määrän maata:104

Pohjois-Suomessa yhtiöitten hankkimasta maasta (29 996,4 ha) oli 56 % hankittu lakia
kiertämällä.

102. Skogkontorets årsberättelse år 1929. Summa försålde under åren 1913–1926. Ab Uleå Oy:n metsäosaston
toimintakertomuksia v. 1923–1930. Ab Uleå Oy. II E:2. OMA.

103. Ab Uleå Oy:n metsäosaston vuosikertomus v. 1929. Taulukko n:o 3. Ab Uleå Oy. II E2. OMA.

pitäjä pinta-ala, ha
Kainuu 33 233,7
Koillis-Pohjanmaa 3 400,9
Lappi ja Peräpohjola 11 740,8
Oulun ja Raahen seutu 2 270,0
Haapajärven seutu 2 914,4
yht. 53 559,8

104. Arvio perustuu mainittujen alueiden käsittelyluvuista koottuun tietoon.
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HARVEN mukaan yhtiöiden laittomasti hankkiman maan määrä oli 31 449 hehtaaria.
Maanmyynnin jälkeen yhtiöillä oli vuonna 1925 laittomasti hankittua maata 28 965 heh-
taaria.105 HARVEN arvion mukaan yhtiöt hankkivat Oulun läänissä vuosina 1915–1937
yhteensä 59 778 hehtaaria maata, josta vuosina 1915–1925 yhtiöt ostivat 43 196 hehtaa-
ria.106 Ero tämän tutkimuksen tietoihin on noin 10 000 hehtaaria. Tutkimuksesta ei selviä,
onko luvuissa mukana puutavarayhtiöiden omistajien tai apuyhtiöitten nimissä ollut maa-
omaisuus.

Seuraavat yhtiöt hankkivat Pohjois-Suomessa maata laittomasti ennen Lex Pulkkista:

Taulukko 50. Pohjois-Suomessa vuosina 1915–1925 laittomasti maata hankkineet
puutavarayhtiöt ja hankitun maan määrä tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan,
tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Eniten maata vastoin vuoden 1915 asetusta hankki Kymmene Ab. Gösta Björkenheimin,
Familje Aktiebolaget Björkenheimin ja Osakeyhtiö Maaomaisuuden nimiin oli hankittu
runsaasti maata lähinnä Kuhmoniemeltä ja Suomussalmelta. Olipa yksi tila ostettu Kuu-
samon Poussun kylästä. Ab Uleå Oy:n laittomasti hankkima maa kuului suurimmaksi
osaksi Reinhold Weckmanille. Tilat sijaitsivat suurimmilta osin Kuusamossa, Haukipu-
taalla, Kuhmoniemellä ja Utajärvellä. Huomion arvoista on Kemi-yhtiön laittomasti
hankkimien tilojen vähäinen määrä. Yhtiö oli ostanut Kemin maalaiskunnasta, Ranualta,
Pelkosenniemeltä ja Rovaniemeltä maata vastoin vuoden 1915 asetusta. Asutushallituk-
sen luetteloista puuttui huomattavasti maata hankkineita yhtiöitä. Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiön johtaja Paavo Paloheimo osti vuosina 1916–1920 yhteensä 22 tilaa, joiden
yhteen laskettu pinta-ala oli 5 742,7 hehtaaria. Lisäksi Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarain-
suo hankki neljä tilaa, yhteispinta-alaltaan 1 724,1 hehtaaria (taulukko 32 ja 33). Palohei-
mon ja Vaarainsuon tilat kirjattiin vuoden 1920 jälkeen Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön
nimiin. Lähteet eivät paljasta, mikä teki menettelystä laillisen. Haapajärven kihlakunnan
alueella maata ostivat August Eklöf Ab, Ab Himango & Ylivieska ja Stockfors Ab.
Myöskään mainittuja yhtiöitä ei ole asutushallituksen lakia kiertäneitten yhtiöitten luette-

105. Harve 1947, s. 56–57. Taulukko 9.
106. Harve 1947, s. 48. Taulukko 5.

Omistaja Kainuu Lappi ja 
Peräpohjola

Koillis-
Pohjanmaa

Oulun ja 
Raahen seutu

Haapajärven 
alue yht.

Aavasaksa Oy – 1/154,4 – – – 1/154,4
A. Ahlström Oy 7/2 928,7 – – – – 7/2 928,7
Halla Ab 1/322,5 – – – – 1/399,4
Kaukas Fabrik Ab – – – – 1/269,6 1/269,6
Kemin Puutavara Oy – 4/1 393,4 – – – 4/1 321,2
Kymmene Ab 42/12 387,2 – – – 6/65,5 48/12 452,8
Kärkkäinen & Putkonen – – – – 1/619,7  1/619,7
W. Rosenlew & Co – – – 1/100,5 1/198,1  2/298,6
Himango & Ylivieska – – – – 1/268,1  1/268,1
Ab Uleå Oy 9/2 830 – 15/4 189,3 21/4 269,5 – 44/11 188,3
yht 59/ 18 468,4 5/ 1 547,7 15/4 189,3 22/4 370,0 10/1 421,0 111/29 996,4
Lähde: Sama kuin taulukossa 49.
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lossa. Mahdollista on, että ostetuille maa-alueille maaherra myönsi luvan, mutta läänihal-
lituksen luettelon puuttuessa asiaan ei saa selvyyttä.

4.5. Maanhankintaa metsäkapitalistien ja apuyhtiöiden nimiin – 
maanmyyntiä maatalouden tarpeisiin

Puutavarayhtiöiden toimintaedellytykset vaihtelivat tuntuvasti vuosina 1914–1925.
Ensimmäinen maailmansodan puhkeaminen elokuussa 1914 katkaisi Suomen kauppayh-
teydet länteen. Sahatavaran vienti vähentyi vuosina 1914–1917 1,7 miljoonasta kuutio-
metristä 542 000 kuutiometriin. Sota merkitsi sahateollisuuden vientitulojen romahtamis-
ta ja heikensi yhtiöitten kannattavuutta huomattavasti. Sahat ja savotat eivät pysähtyneet
välittömästi, vaan yhtiöt sahasivat varastoon. Se, jolla oli sodan jälkeen suuret varastot,
korjasi jälleenrakennuskauden suurimmat voitot. Sodan päätyttyä Suomen tapuleissa
odotti Euroopan sotavaurioiden korjaamista noin 5 miljoonaa kuutiometriä valmista saha-
tavaraa. Taloudellista epävakaisuutta lisäsi Suomen sisällissota. Talvella 1918 metsätyöt
olivat pysähdyksissä Pohjois-Suomea lukuun ottamatta ja sahojen toiminta oli häiriinty-
nyt kauttaaltaan.107 Suomen itsenäistyttyä paperiteollisuus menetti Venäjän markkinat.
Paperinvalmistajien oli etsittävä muuttuneessa tilanteessa uudet kauppakumppanit lännes-
tä.108 Suomen metsäteollisuus oli 1910-luvun lopulla täysin uudessa ja sekavassa tilan-
teessa.

Lautatarhojen tyhjennettyä savotat alkoivat lähes normaalinlaajuisena talvella 1919.
Suomen metsäteollisuuden kannattavuus oli varsin vaihteleva 1920-luvulla. Toipuminen
ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli nopeaa, koska maailmanlaajuista kriisiä seurasi
varastojen täyttämisvaihe. Erityisesti siinä menestyi Suomen sahateollisuus sekä hintojen
että määrän puolesta. Syntynyttä korkeasuhdannetta seurasi nopeasti vastavaikutus. Kan-
sainvälinen laskusuhdanne alkoi USA:sta ja Englannista jo kesällä 1920 ja ulotti seuraa-
vana talvena vaikutuksensa myös Suomeen maailmanmarkkinahintojen alentuessa huo-
mattavasti. Lisäksi Saksan hallitsematon inflaatio sotki tuntuvasti maailmankauppaa.
Lama jäi Suomessa lyhyeksi verrattuna tilanteeseen muualla maailmassa.109

Vuonna 1921 Suomen markka devalvoitui 50 %, jolloin vientiteollisuuden kilpailu-
kyky parani huomattavasti. Vuodet 1922–1925 olivat puunjalostusteollisuuden kannalta
hyviä huolimatta kansainvälisen talouden epävarmuudesta.110

Ensimmäisen maailmansodan luoma epävarmuus ja kansalaissodan levottomuudet hei-
jastuivat yllättävän vähän puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden maa-
kauppoihin. Puunjalostusteollisuus oli maanhankintavalmiudessa ensimmäisen maailman-
sodan aikana, mikäli apuyhtiöiden perustamiset katsotaan osaksi maanhankinnan strate-
giaa. Apuyhtiöiden ja puutavarayhtiöiden omistajien maanhankinta oli vilkasta ensimmäi-
sen maailmansodan aikana ja pari vuotta vielä sen päättymisen jälkeenkin, sitä vastoin
yhtiöt myivät enemmän kuin ostivat:

107. Ahvenainen 1984, s. 309–310, 320.
108. Ryönäkoski–Törnqvist 1968, s. 228.
109. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 228. Pihkala 1982, s. 265.
110. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 229.
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Taulukko 51. Yhteenveto puutavarayhtiöiden, niiden omistajien ja apuyhtiöitten
maaomaisuudesta Pohjois-Suomessa vuosina 1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-
alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden maaomaisuus oli laajimmil-
laan Pohjois-Suomessa vuoden 1920 vaiheilla, jolloin ne omistivat 513 446,0 hehtaaria
maata. Vuodesta 1915 lähtien omaisuus oli karttunut 47 732 hehtaaria. Nettokasvua
tapahtui pelkästään Kainuussa. Muissa osissa Pohjois-Suomea yhtiöt hankkivat maata,
mutta maanmyynti ylitti ostetun maan määrän. Koillis-Pohjanmaalla, Oulun ja Raahen
alueilla sekä Haapajärven seudulla yhtiöiden maaomaisuudessa ei tapahtunut oleellisia
muutoksia; Lapissa ja Peräpohjolassa pinta-ala pieneni noin 2 000 hehtaaria.

Pelkästään yhtiöiden omistaman maan määrä väheni vuosina 1920–1925 yhteensä
19 996,7 hehtaaria. Kainuussa yhtiöiden maa-ala väheni 11 460,4 sekä Lapissa ja Perä-
pohjolassa 6 160,3 hehtaaria. Koillis-Pohjanmaalla yhtiöiden omistama maa-ala supistui
2 141,9 hehtaaria. Yhtiöiden maanmyynti aiheutui kahdesta syystä: torppien ja mäkitu-
pien vapautumisesta sekä viljelysmaan että viljelyskelpoisen maan myynnistä. Suurin osa
yhtiöiden myymästä maasta oli niiden omistamien tilojen viljelyksiä ja niittypalstoja. Esi-
merkiksi Ab Uleå Oy myi vuosina 1913–1921 87 viljelypalstaa, joiden yhteenlaskettu
pinta-ala oli 6 847,6 hehtaaria. Lunastettuja torppia oli Uleån tiloilla 71, yhteispinta-alal-
taan 1 497,7 hehtaaria. Mäkitupia yhtiön mailta myytiin 104, ja niiden maa-ala oli

omistaja 1916 1920 1925
Kainuu yhtiöt 670/263 830,3 673/259 583,2 710/259 798,1

apuyhtiöt – 31/11 665,6 50/14 192,4
yhtiöiden omistajat 9/2 447,1 77/21 568,1 25/7 366,0
yht. 679/266 277,4 781/292 816,9 785/281 356,5

Koillis-Pohjanmaa yhtiöt 97/42 690,5 105/43 497,0 105/40 784,8
apuyhtiöt – – 1/455,0
yhtiöiden omistajat 11/3 609,5 6/2 468,1 6/2 583,4
yht. 108/46 300,0 111/45 965,1 112/43 823,2

Lappi ja Peräpohjola yhtiöt 165/96 294,2 167/95 594,9 165/91 812,7
apuyhtiöt – – –
yhtiöiden omistajat 31/18 458,9 42/17 184,2 45/14 806,1
yht. 196/114 753,1 209/112 779,1 210/106 618,8

Oulun ja Raahen seutu yhtiöt 75/22 560,7 74/21 710,5 84/22 275,6
apuyhtiöt – – –
yhtiöiden omistajat 16/3 234,7 18/3 326,8 25/2 767,8
yht. 91/25 795,4 92/25 037,3 109/25 043,4

Haapajärven alue yhtiöt 98/37 102,8 100/36 311,4 101/35 558,4
apuyhtiöt – – –
yhtiöiden omistajat 1/273,1 3/536,2 5/1 049,0
yht. 99/37 375,9 103/36 847,6 106/36 607,4

Pohjois-Suomi yhtiöt 1105/462 478,5 1 119/456 697,0 1 165/450 229,5
apuyhtiöt – 31/11 665,6 51/14 647,4
yhtiöiden omistajat 68/28 023,3 146/45 083,4 106/28 572,4
yht.  1 173/490 501,8 1 296/513 446,0 1 322/493 449,3

Lähde: Tiedot koottu taulukoista 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48.
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yhteensä 581,0 hehtaaria.111 Oulun läänissä kruununmetsätorppalaitos112 oli yksityistä
torpparilaitosta yleisempi ja tärkeämpi asutusmuoto ja yhtiöitten tilojen itsenäistyneet tor-
pat eivät oleellisesti pienentäneet yhtiöitten omistaman maan alaa. Yhtiöt halusivat päästä
eroon niille tarpeettomasta maasta. Niittypalstoille ja viljelysmaalle oli kysyntää, koska
Pohjois-Suomen karjatalous kärsi erityisesti Kainuussa, Koillis-Pohjanmaalla ja suurim-
massa osassa Lappia ja Peräpohjolaa rehun puutteesta. Maanmyynnillä autettiin maata-
loutta ja kirkastettiin yhtiöitten julkisuuskuvaa aikana, jolloin puunjalostusteollisuutta
syytettiin maanviljelyksen rappeuttamisesta.

Apuyhtiöt hankkivat maata Kainuusta; muualla Pohjois-Suomessa, Kuusamossa, oli
ainoastaan yksi tila Familje Aktiebolaget Björkenheimillä. Apuyhtiöiden maaomaisuus
oli suurimmillaan vuonna 1925, jolloin ne omistivat 51 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-
ala oli 14 647,4 hehtaaria. Eniten maata omistivat Kymi-yhtiön apuyhtiöt: Familje Aktie-
bolaget Björkenheim ja Osakeyhtiö Maaomaisuus Ab. Yhtiöiden omistajien maaomai-
suus oli suurimmillaan vuonna 1925, jolloin he omistivat Pohjois-Suomessa 146 tilaa, joi-
den yhteen laskettu pinta-ala oli 45 083,4 hehtaaria. Yhtiöiden omistajien maaomaisuus
kasvoi vuosina 1916–1920 yhteensä 17 060,1 hehtaaria. Eniten heidän nimissään maata
oli Kainuussa ja Lapissa sekä Peräpohjolassa. Lakia kiertämällä yhtiöt ostivat vuosina
1915–1925 oman ilmoituksensa mukaan noin 30 000 hehtaaria maata.

Taulukko 51 osoittaa selvästi yhtiöitten muuttuneen maanhankintastrategian vuoden
1915 asetuksen jälkeen. Yhtiöiden varsinaisesta maanhankinnasta vastasivat apuyhtiöt ja
yhtiöitten omistajat. Molempien ostajaryhmien omaisuus karttui vuoteen 1920 saakka,
jonka jälkeen tilat siirrettiin yhtiöitten kirjanpitoon. Esimerkiksi Paavo Paloheimon omai-
suus, 5 742,7 ha, siirtyi vuoteen 1925 mennessä Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle
samoin kuin Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuon tilat. Kymmene Ab:n nimiin kirjattiin
henkikirjoissa osa Ab Maaomaisuus Osakeyhtiön tiloista.113

Pohjoissuomalaiset yhtiöt olivat suurimpia maanomistajia. Kymmenen eniten maata
omistaneitten yhtiöitten joukossa oli eteläsuomalaisista yhtiöistä vain W. Gutzeit & Co,
Kymmene Ab, A. Ahlström ja W. Roosenlew & Co:n omistama Ab Himango & Yli-
vieska. Ainoastaan W. Gutzeit & Co maaomaisuus ylitti 25 000 hehtaarin alan.

111. Yhteenveto myydyistä viljelystiloista, torpista, mäkituvista ja palstatiloista ja tonteista vuosina 1913–1921.
Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

112. Hiltunen 1990, s. 90.
113. Taulukko n:o 35 ja 34.
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Taulukko 52. Kymmenen eniten maata omistanutta yhtiötä Pohjois-Suomessa vuosina
1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Suurin maanomistaja oli Ab Uleå Oy. Pelkästään yhtiöllä oli vuonna 1920 217 145,4 heh-
taaria maata. Kun mukaan luetaan sen omistajien nimissä114 olleet tilat, niin maaomai-
suuden kokonaismäärä oli noin 224 000 hehtaaria. Uleå-yhtiön omistajien tilojen yhteis-
pinta-alasta ei ole tarkkaa tietoa, koska esimerkiksi kaikki Reinhold Weckmanin ostamat
tilat eivät ole henkikirjoissa, vaikka ne kuitenkin ilmoitettiin asutushallitukselle laitto-
masti hankittuina. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen pieni tilamäärä, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala oli enintään 2 000 hehtaaria. Uleå-yhtiön maaomaisuus oli vuonna 1920
noin 44 % kaikkien yhtiöitten omistamasta maasta. Toinen huomattava maanomistaja oli
Kemi-yhtiö. Sen nimissä oli vuonna 1920 75 668,3 hehtaaria maata. Yhtiön omistajien
maaomaisuus sekä vielä G. & C. Bergbomin ja J. W. Snellman G:sonin nimissä olleet tilat
mukaan lukien maaomaisuuden määrä oli 87 034,9 hehtaaria.115 Kemi-yhtiön maaomai-
suus sijaitsi Lapissa sekä Peräpohjolassa, ja sen ala oli noin 17 % yhtiöiden omistaman
maan kokonaismäärästä.

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö lisäsi eniten maaomaisuuttaan vuosina 1916–1925:
pinta-ala karttui 5 622,9 hehtaaria Paavo Paloheimon ja Maanviljelys Osakeyhtiö Vaa-
rainsuon tilojen siirryttyä sille. Kajaani-yhtiö oli maanhankinnan osalta muita yhtiöitä
huonommassa asemassa. Yritys oli perustettu vuonna 1907, jolloin sen kilpailijat olivat jo
ostaneet maatiloja parhaimpien uittoetäisyyksien päästä. Yhtiö ei myöskään päässyt hyö-
tymään maanoston alkuvaiheen halvasta hintatasosta.

Yhtiöiden johtohenkilöistä huomattavimpia maanomistajia olivat Paavo Paloheimo,
Gösta Björkenheim, Reinhold Weckman sekä Hugo Richard Sandberg. Pohjois-Suo-
messa maata oli omistanut vuosina 1916–1925 yhteensä 38 puutavaraliikkeen omistajaa,
joiden yhteen lasketusta omaisuudesta puolet kuului neljälle edellä mainitulle suuromista-
jalle.

omistaja 1916 1920 1925
Ab Uleå Oy 600/215 638,0 618/217 145,4 623/209 668,6
Trävaru Ab Kemi 133/73 758,2 138/75 668,3 137/70 852,9
W. Gutzeit & CO 40/24 779,3 42/25 203,3 43/25 095,5
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 55/22 187,7 67/22 635,2 92/27 810,6
Kymmene Ab 36/15 922,2 35/15 847,4 48/19 077,2
A. Ahlström Oy 18/14 045,3 19/13 721,7 25/14 600,9
Trävaru Ab Torneå 14/12 219,9 10/8 533,5 13/11 981,4
Kajaanin Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö 21/9 463,2 21/9 337,9 22/9 319,4
A. Santaholma Oy 11/7 222,7 12/8 318,3 13/8 750,4
Ab Himango & Ylivieska – 2/341,5 27/7 442,1
muut 245/95 265,3 332/116 693,5 279/88 850,3
yht. 1 173/490 501,8 1 296/513 446,0 1 322/493 449,3
Lähde: Tiedot koottu taulukoista 31, 32, 35, 38, 41, 44 ja 47.

114. Taulukko n:o 35, 38, 44.
115. Taulukko n:o 40, 41.
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Taulukko 53. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Pohjois-Suomessa vuosina
1916–1925 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala.

Puutavarayhtiöiden maanomistuksen kehitystä Pohjois-Suomessa on vaikea verrata
muuhun Suomeen ja vastaavaan kehitykseen Pohjois-Ruotsissa, koska ilmiötä ei ole
aiemmin riittävästi tutkittu. Pelkästään apuyhtiöiden maanhankinnasta on koko maata kat-
tavaa tilastotietoa.

 Apuyhtiöiden maanhankinta Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänissä oli Oulun lääniä
vilkkaampaa. Maanomistustilaston mukaan apuyhtiöt olivat hankkineet vuoteen 1917
mennessä maata seuraavasti116:

Vertailun vuoksi todettakoon, että Oulun läänissä apuyhtiöiden maaomaisuus suurim-
millaan, vuonna 1925, oli vain 0,1 % läänin kokonaispinta-alasta.

Erityisesti Mikkelin lääniin kuuluvissa Heinolan ja Juvan kihlakunnissa, Vaasan lää-
nin Laukaan kihlakunnassa ja Kuopion läänin Pielisjärven kihlakunnassa apuyhtiöt omis-
tivat suhteellisen paljon metsämaata.117 Yhtiöiden omistajien nimissä ollut maa-ala oli
pitäjittäin vain muutamia satoja hehtaareja, lukuun ottamatta Laukaan ja Vesannon pitäjiä.
Niissä metsäyhtiöiden omistajien maaomaisuus oli 4 575 ja 2 368 hehtaaria.118

omistaja 1916 1920 1925
Björkenheim, G. – 31/8 873,0 –
Paloheimo, P. – 22/5 742,7 –
Sandberg, H. R. 8/3 557,5 20/3 885,5 26/5 034,1
Weckman, R. 12/1 846,4 15/3 249,0 29/5 046,6
yht. 20/5 403,9 88/21 750,2 55/10 080,7
Lähde: Tiedot koottu taulukoista n:o 33, 36, 39, 42, 45 ja 48.

lääni pinta-ala, ha apuyhtiöt, ha %
Vaasan lääni 1 659 598 41 949 2,5
Kuopion lääni 3 570 342 32 685 0,9
Vaasan lääni 3 017 221 31 826 1,1

116. SVT XXXIII:1, s. 192, 196, 202.
117. SVT XXXIII:1, s. 190–192, 194–196, 202. 

pitäjä pinta-ala, ha apuyhtiöt, ha %
Hartola 74 390 11 177 15,0
Pieksämäki 96 000 6 337 6,6
Pielisjärvi 332 884 6 129 1,8
Rautavaara 132 900 4 499 3,4
Viitasaari 129 944 4 631 3,6
Konginkangas 28 392 2 929 10,3
Karstula 126 901 2 634 2,1
Laukaa 69 500 2 206 1,5
Pihtipudas 103 771 1 588 1,5

118. SVT XXXIII:1, s. 192–203.
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Kainuun pitäjissä apuyhtiöt omistivat vuonna 1920 suhteellisesti vähemmän maata
kuin edellä mainituissa esimerkkikunnissa. Vain Ristijärvellä apuyhtiöiden osuus pitäjän
kokonaispinta-alasta oli 2,6 %. Muissa Kainuun pitäjissä vastaava luku oli alle prosentin.
Kainuu ei missään tapauksessa ollut apuyhtiöitten tavoitelluimpia alueita.

Yhtiöiden maanhankinta oli ollut aktiivista vuosina 1885–1915. Maanmyynti oli ollut
vähäistä, ja niiden maaomaisuus oli karttunut huomattavasti. Tukkien hankinnan ohella
pääpaino oli ollut myös maanhankinnassa. Lainsäädännön muutosten jälkeen ja yleisen
keskustelun tuomittua yhtiöiden maakaupat maatalouden rappeuttamista edistävänä ja
irtolaisuutta kasvattavana ilmiönä yhtiöt muuttivat suhtautumistaan maanhankintaan. Lain
säädännön pakotteita kierrettiin, mutta maatalouskysymys tuli uudella tavalla esille yhti-
öitten toiminnassa. Yhtiöt vahvistivat omaa maatalouttaan: näkyvin toimenpide Pohjois-
Suomessa oli Maaviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuon perustaminen. Lisäksi Kemi-yhtiöllä
ja Ab Uleå Oy:llä oli omaa maataloutta. Toinen maataloutta edistävä toimenpide oli vilje-
lysmaan ja viljelyskelpoisen maan sekä niittypalstojen myynti tilallisille. Yhtiöt halusivat
luopua maasta, joka ei ollut heidän taloudelliselle toiminnalleen välttämätöntä. Yhtiöiden
maanmyynti edisti pienviljelystilojen syntyä. Pohjois-Suomeen perustettiin viljelystiloja,
jotka eivät olleet elinkelpoisia pelkästään maatalouden tuloillaan. Isäntien oli hankittava
lisätuloja savotoista. Pienviljelijäväestöstä metsäyhtiöt saivat työvoimaa savotoihin ja uit-
toihin. Viljelymaan myynnillä yhtiöt loivat itselleen jokatalvisen työvoimareservin.
Yhtiöt olivat liikeperiaatteella toimivia yrityksiä, joten viljelymaan myyntiä ei voi nähdä
sosiaalipoliittisena menettelynä.

Kuva 31. Metsätöitä tekivät yleensä jätkät, torpparit ja talolliset, mutta "Nuuka-Amali" eli
Amalia Raiskio (syntynyt vuonna 1894) Pudasjärven Nuukavaarasta teki metsätöitä nelisen-
kymmentä vuotta joskus kämpiltä, joskus taloista käsin, mutta kesäisin hän teki laavun pals-
talleen.  Kuva ja kuvateksti: Eino Pohjola. – Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.



5. Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus vuosina 
1926–1939

5.1. Valtion 1920-luvun asutuspolitiikka ja puutavarayhtiöiden 
maanomistus

5.1.1. Lex Kalliosta Lex Pulkkiseen

Julkisessa keskustelussa vaadittiin selkeitä toimenpiteitä puutavarayhtiöiden yhä kasva-
vaa maanhankintaa vastaan, jota vuoden 1915 asetuksella ei kyetty estämään. Valtioval-
lan keinot puutavarayhtiöiden maakauppojen rajoittamisessa olivat olleet olemattomat
sekavien yhteiskunnallisten olojen vuoksi. Suomen itsenäistyttyä vuokra-alueiden lunas-
taminen oli kiireellisin asutuspoliittinen toimenpide. Asian tärkeyttä korosti sisällissodan
jälkeinen ilmapiiri, jossa keskeisintä oli olojen rauhoittaminen ja kansakunnan eheyttämi-
nen. Kysymys puutavarayhtiöiden maanhankinnasta sai väistyä yhteiskunnallisesti tär-
keimpien maanomistusongelmien odottaessa ratkaisua.1Torpparivapautuslaki tarjosi alku-
vaiheessa mahdollisuuden oman tilan hankintaan pelkästään niille, joilla oli ollut vuokra-
tila yksityisellä maalla. Tilakauppojen myötä puutavarayhtiöille oli siirtynyt myös torppa-
reita ja mäkitupalaisia, joten valtiovallan määräämä maareformi koski myös yhtiöitä.
Myöhemmin lunastuslain piiriin kuuluivat muut vuokra-alueiden haltijat kuten kruunun-
torpparit. Torppien vapautuslaki ei ratkaissut tilattoman väestön ongelmaa. Maaseudulla
oli joukko ihmisiä, jotka eivät olleet maanvuokraajia. Yhtenä vaihtoehtona heidän sosiaa-
lisen aseman parantamisessa nähtiin oman, itsenäisen tilan perustaminen.

Laki maan käytöstä asutustarkoituksiin annettiin 25.11.1922. Sen tarkoituksena oli
hankkia omaa maata tilattomalle väestölle joko viljeltäväksi tai asuntoalueeksi. Toissijai-
sesti pyrittiin parantamaan pienien ja tuottamattomien tilojen elinkelpoisuutta lisämaita
myöntämällä. Maata saivat hankkia ne, jotka eivät omistaneet maata eivätkä hallinneet
vuokra-aluetta. Asutustilan saajalta vaadittiin työkykyä ja ammattitaitoa maataloustöissä
ja kyvykkyyttä tarvittaviin rakennustoimiin. Varallisuudeltaan asutustilallinen ei saanut
olla niin vauras, että olisi kyennyt omilla varoillaan ostamaan maan ja rakentamaan

1. Kähönen 1984, s. 10–12. Hietanen 1982, s. 26.
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rakennukset.2 Perustettavan asutustilan yhteydessä sai olla enintään 20 hehtaaria viljely-
kelpoista maata ja saman verran metsää. Pohjois-Suomessa tilat saivat olla suurempia
huonompien olosuhteiden takia.3 Lex Kallio tarjosi hyvät mahdollisuudet esimerkeiksi
rengeille tai metsätyömiehille oman tilan perustamiseen.

Asutustarkoitukseen tarvittava maa pyrittiin hankkimaan ensisijaisesti valtiolta. Kui-
tenkin tarkoituksenmukaisen maan puuttuessa myös yksityisten, kuntien ja seurakuntien
omistama maa tuli kysymykseen. Luovuttamisvelvollisia olivat ne yksityiset, yhdistyk-
set, yhtiöt ja osuuskunnat, joilla oli maata enemmän kuin 200 hehtaaria, Oulun läänissä
yli 400 hehtaaria, joutomaita lukuun ottamatta. Kaupat oli pyrittävä tekemään vapaaehtoi-
sesti, mutta tarvittaessa pakkolunastustakaan ei kaihdettu. Tilasta voitiin pakkolunastaa
yhtä monta prosenttia, kuin sillä oli täysiä satoja hehtaareja, mutta yli 50 %:iin kokonais-
pinta-alasta luovutusmäärä ei kuitenkaan saanut nousta. Yksityisen maanomistajan suo-
jana oli myös muita säädöksiä. Viljelyksessä olevia alueita, hakamaita, tontti- ja varasto-
alueita ei voitu pakkolunastaa. Lisäksi pakkolunastuksen ulkopuolelle tuli jättää 40 heh-
taaria omistajan jokaista lasta kohden.4

Lex Kallion määräykset olivat sovellettavissa puutavarayhtiöiden omistamaan maa-
han. Pohjois-Suomessa yhtiöiden maanmyynti asutushallitukselle alkoi vasta vuoden
1925 jälkeen, jolloin erityinen palautuslaki astui voimaan. Kuitenkin esimerkiksi Uleå
myi maata asutushallitukselle vapaaehtoisesti ilman Lex Pulkkisen asettamia velvoituk-
sia.5 Pohjois-Suomessa maanomistussuhteet olivat erilaiset kuin Etelä-Suomessa. Valtio
omisti runsaasti maata Lapissa, Peräpohjolassa, Koillis-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lain
mukaan asutustilat oli ensisijaisesti perustettava valtion maa-alueista, joten puutavarayh-
tiöiden maaomaisuuteen ei ollut minkäänlaista tarvetta kajota. Lisäksi Pohjois-Suomen
asutukseen liittyi kruununmetsätorppalaitos. Tilattomalla väestöllä oli ollut mahdollisuus
asettua asumaan valtion maalle vuokraa vastaan ja torpparien maannälkä sammui torp-
pien itsenäistymisen myötä, eikä heillä ollut lain suomaa oikeutta asutustilaan. Oulun lää-
nin rannikkoalueen kunnissa valtion omistaman maan määrä oli vähäinen, joten siellä Lex
Kallion toteuttaminen oli enemmän yksityisten maan luovuttajien varassa. Yhtiöitä asia ei
siellä isommin koskenut, koska niiden omistaman maan määrä oli alueella vähäinen.

Kokonaisuudessaan Lex Kallio kajosi varsin vähän yksityiseen maahan. Maan tarve
pieneni vuokra-alueiden itsenäistymisen ja kaupunkeihin suuntautuneen muuttoliikkeen
seurauksena. Koko maassa pakkolunastuksella valtio hankki maata vain 2 000 hehtaaria.
Asutustarkoitukseen koko Suomessa valtio osti maata vuosina 1922–1938 yhteensä 145
423 hehtaaria, josta asutustilojen ja lisämaiden muodostamiseen käytettiin 125 255 heh-
taaria. Tästä alueesta muodostettiin 2 177 viljelystilaa, 479 asuntotilaa ja 881 lisä-
maa-aluetta.6

Puutavarayhtiöiden laittomasti hankkimien tilojen palauttamisesta valtiolle, ja sitä
kautta asutuskäyttöön, harkittiin ensimmäisen kerran jo Lex Kalliota laadittaessa. Halli-
tuksen esitys kariutui oikeiston vastustukseen, ja se äänesti lain yli vaalien. Vaalien jäl-
keen Lex Pulkkinen runnottiin eduskunnassa lävitse tavallisena lakina ruotsalaisten ja

2. Aspelund 1983, s. 238–239.
3. Selen 1987, s. 160.
4. Aspelund 1983, s. 239.
5. Ab Uleå Oy:n ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön metsäkonttorin vuosikertomus 1.11.1925–31.10.1926.

Ab Uleå Oy. II E1. OMA.
6. Aspelund 1983, s. 239.
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Kokoomuksen vastustuksesta huolimatta. Presidentti K. J. Ståhlberg ei kuitenkaan vahvis-
tanut lakia, koska sitä ei ollut säädetty vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä, vaikka laki
puuttui omistusoikeuteen. Toukokuussa 1924 hallitus antoi eduskunnalle uuden lakiesi-
tyksen, joka noudatti sisällöltään eduskunnan syksyllä 1922 ilmaisemaa tahtoa. Tuolloin
lakiesitykseen oli lisätty myös luovutettavaksi laittomasti hankitun maan lisäksi myös
asutustarkoituksiin tarpeelliset viljellyt ja viljelyskelpoiset tilukset ja metsämaa.7 Presi-
dentti vahvisti Lex Pulkkisen toukokuussa 1925 ja se tuli voimaan 16.5. 1925.8

Maakauppoihin vaikutti myös 10.5.1932 säädetty pakkohuutokauppalaki. Se oikeutti
asutusviranomaisten väliintulon taloudellisiin vaikeuksiin joutuneilla tiloilla. Pakkohuu-
tokaupalla myydyt tilat saattoi valtio lunastaa itselleen ja palauttaa ne takaisin asutus- ja
viljelykäyttöön. KÄHÖSEN mukaan laki osoittautui erittäin tarpeelliseksi 1930-luvun
talouspulan aikana.9

Eduskunta sääti vuonna 1936 uuden asutuslain, joka korvasi Lex Kallion. Lain pyrki-
myksenä oli edelleen tilattoman väestön asuttaminen. Uusina piirteinä laissa oli
asunto-olojen parantaminen ja lainoitustoiminnan tehostaminen. Laki astui voimaan vasta
vuonna 1938, joten sen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun tässä tutkimuksessa aikaraja-
uksesta johtuen ei ole tarvetta.10

5.1.2. Lex Pulkkisen sisältö ja merkitys

Palautuslain tavoitteena oli saattaa maanomistusolot tietyiltä osin vuonna 1915 vallin-
neen tilanteen mukaiseksi. Tavoitteista oli kuitenkin tingittävä, koska olosuhteet useissa
tapauksissa olivat muuttuneet. Alkuperäisten omistajien asema oli saattanut muuttua
tilanpidolle sopimattomaksi. Lisäksi tilan osia oli saatettu myydä useille eri henkilöille, ja
kauppojen purku oli vaivalloinen toimenpide. Muuttuneiden olosuhteiden takia periaat-
teesta oli luovuttava, koska ennen lainkiertoa valinnutta tilannetta ei käytännössä enää
voitu palauttaa.11 Mainituista syistä vain valtio saattoi lunastaa tilan tai sen osia.

Yksi lain12 keskeisimmistä periaatteista oli luovutusvelvollisuuden toteaminen:
3 §

Puutavarayhtiön, joka ennen tämän lain voimaan tulemista on vastoin 15. päivänä tammi-
kuuta 1915 annetun, rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteis-
tön hankintaan maalla koskevan asetuksen säännöksiä hankkinut vero- tai rälssitilan eikä ole
saanut säädettyä oikeutta tai lupaa sen omistamiseen, on, sikäli kuin se ei tätä ennen ole
tapahtunut, luovutettava siitä ne tilukset, joita yhtiö sanotun asetuksen 2§:n mukaan ei ole
ollut oikeutettu omakseen hankkimaan, sekä sellaiset alueet, jotka katsotaan silloin tarvitta-
van asutustarkoituksiin, ensi sijassa valtiolle tai kunnalle taikka, elleivät nämä tahdo tätä

7. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 7.
8. Selen 1987, s. 160–161.
9. Kähönen 1984, s. 13–14.
10. Kähönen 1984, s. 13. Juntunen 1990, s. 173.
11. Selen 1987, s. 241.
12. Palautuslaki sisältää 30 pykälää ja asetuksen lain toimeenpanosta. Tässä yhteydessä käsitellään vain lain

keskeiset kohdat. Tiedot on koottu teoksesta: Kotonen, Anton–Kivimäki T. M. Laki puutavarayhtiöiden
lainvastaisesti hankkimista kiinteistöistä ja sen toimeenpanoasetus. Helsinki 1925. 
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oikeuttaan hyväksensä käyttää, sellaiselle henkilölle tai yhtymälle, jonka maanhankkimisoi-
keus ei ole mainitun asetuksen mukaan rajoitettu. Luovutusvelvollisuus katsotaan täyte-
tyksi, kun luovutettavan alueen osittaminen on maarekisteriin merkitty.

Luovutusvelvollisuus koski vuoden 1915 asetuksen 2 §:n vastaista maanhankintaa,
jossa yhtiöitä kiellettiin hankkimasta maata, joka oli viljeltyä tai oleellisesti rinnastetta-
vissa siihen tai tilalla harjoitettavan maatalouden kannalta käyttökelpoista myös tulevai-
suudessa. Asetus kielsi hankkimasta myös tilan maatalouden harjoittamisen kannalta vält-
tämätöntä metsämaata. Luovutusvelvollisuuden ulkopuolelle jäivät tilat, jotka oli ostettu
ennen 6.2.1915. Puutavarayhtiöiden keskinäiseen tilakauppaan ei sovellettu palautuslakia,
jos tila oli siirtynyt jollekin yhtiölle ennen vuoden 1915 asetuksen voimaantuloa ja se
myytiin asetuksen voimaantulon jälkeen toiselle yhtiölle.13

Yhtiöiden oli tehtävä laittomasti hankkimistaan alueista myyntitarjous valtiolle. Jos
valtio ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan, alueita oli tarjottava kunnalle. Jos sekään ei käyttä-
nyt lunastusoikeutta, viimeisenä vaihtoehtona olivat ne yksityiset henkilöt tai yhteisöt,
joita maanhankinnan rajoitukset eivät koskeneet. Yksityiselle tai yhteisölle myynnissä ei
missään muodossa saanut ollut lainkierron mahdollisuutta.14 Käytännössä lunastusasia
hoidettiin valtion ja yhtiön välisenä kauppana. Valtio maksoi lunastushinnan yhtiölle sen
laittomasti hankkimasta alueesta, josta myöhemmin perustettiin asutustila.

Laittomasti hankitun maan tuottama voitto oli palautettava valtiolle.
4 §

Voitto, jonka puutavarayhtiö on saanut ennen tämän lain voimaantulemista luovutetuista tai
saa 3 §:n mukaan luovutettavista tiluksista, olkoon menetetty valtiolle.

Milloin tilukset luovutetaan valtiolle, on valtio oikeutettu kauppahinnasta pidättämään niin
suuren osan, kuin katsotaan vastaavan 1 momentissa tarkoitettua voittoa, kunnes menetet-
tävä voitto on lopullisesti vahvistettu.

Palautuslaki velvoitti palauttamaan mahdollisen laittomasti hankitun taloudellisen hyö-
dyn valtiolle. Näin ollen yhtiön tilasta määräämä lunastushinta oli täysin näennäinen. Jos
yhtiö asetti laittomasti hankitulle maalle korkean lunastushinnan, niin siitä voitoksi las-
kettava osa oli palautettava valtiolle.

Puutavarayhtiöille taattiin palautuslaissa mahdollisuus anoa vapautusta luovutusvel-
vollisuudesta:

5 §

Valtioneuvostolla on valta myöntää vapautusta tässä laissa säädetystä luovutusvelvollisuu-
desta, jos luovutusvelvollisuuden alainen tila on pääasiallisesti tarkoitettu tonteiksi, asunto-
alueiksi tai varastopaikaksi taikka jos sen omistamiseen elintarpeiden hankkimiseksi yhtiön
työväestölle tahi muusta sellaisesta syystä katsotaan olevan puutavarayhtiölle erittäin täh-
dellistä taikka jos tila on vesialue tai koskitila. Tässä mainittu vapautus jää pysyväksi tilaa
vastedeskin luovutettaessa.

Vapautus luovutusvelvollisuudesta koski tarvittaessa pelkästään tilanosia, jotka määri-
teltiin 5 §:n mukaisiksi alueiksi. Esimerkiksi varastopaikan varjolla ei voinut saada
vapautusta saman tilan metsäalueen luovutusvelvollisuudesta. Jos puutavarayhtiön hank-

13. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 15.
14. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 15.
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kima alue kokonaisuutena soveltui varastopaikaksi, mitään luovutusvelvollisuutta ei
yhtiölle asetettu. Huomion arvoista oli se, että koskitilojen hankkimista ei rajoitettu mil-
lään tavoin vuoden 1915 asetuksessa, ja näin ollen palautuslaki ei niitä koskenut. Epäile-
mättä asiaan vaikutti puunjalostusteollisuuden tarvitseman käyttövoiman ja uusien inves-
tointien turvaaminen.

Jos puutavarayhtiö jätti täyttämättä ne velvollisuudet, jotka palautuslaissa oli säädetty
laittomasti hankittujen kiinteistöjen osalta, esimerkiksi jätti ilmoittamatta laittomasti han-
kitut tilat, se menetti tilan valtiolle.

6 §

Jos puutavarayhtiö jättää täyttämättä, mitä tässä laissa luovutusvelvollisuudesta säädetään,
tai myy luovutusvelvollisuuden alaiset tilukset valeostajalle, olkoon koko tila valtiolle
menetetty.

Palautuslain 6 § oli erityisen ankara. Puutavarayhtiö menetti tilan valtiolle ilmoitus- ja
luovutusvelvollisuuden laiminlyömisestä, mutta myös piittaamattomuudesta esimerkiksi
asetettuja määräaikoja kohtaan.15 Yhtiöillä ei ollut lainkaan varaa tinkiä lain yksityiskoh-
taisesta noudattamisesta. Edellä mainitun lainkohdan perusteella viranomaiset saattoivat
puuttua kauppaan, jos luovutusvelvollisuudesta yritettiin vapautua myymällä tila jollekin
valeostajalle. Käytännössä valeostaja oli usein vaikea tunnistaa. Esimerkkinä voidaan
mainita Ab Uleå Oy:n menettely Puolangan Joukokylässä sijainneen Lamposen n:o 7
oston yhteydessä. Tila oli ostettu työnjohtaja Aukusti Laakkosen ja varatuomari Vihtori
Poroputaan nimiin. Useiden oikeudenkäyntien jälkeen pystyttiin varmasti toteamaan tilan
omistussuhteet ja kauppaan liittynyt vilppi.16

Puutavarayhtiön luovutusvelvollisuuden vahvisti asutushallitus, joka teki päätöksen
lääninmetsälautakunnan lausunnon perusteella. Metsälautakunnan nimeämä metsänhoi-
taja yhdessä paikkakunnan asutuslautakunnan kanssa teki laittomasti hankitulla tilalla kat-
selmuksen ja rajasi palautuslain alaiset alueet.17 Laki velvoitti käyttämään paikallista asi-
antuntijaa laittomasti hankittua aluetta määriteltäessä, mutta se ei edellyttänyt puutavara-
yhtiön edustajan osallistumista katselmukseen.

Laki sisälsi tarkat määräykset luovutusvelvollisuuden täytäntöönpanon valvonnasta.
12 §

Kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 11 §:ssä mainittu päätös (=luovutusvelvollisuuden totea-
minen) on saanut lainvoiman, on puutavarayhtiön asutushallitukselle näytettävä täyttä-
neensä tässä laissa säädetyn luovutusvelvollisuuden.

Asutushallituksen on, jos katsoo esitetyn selvityksen riittäväksi, päätöksellä todettava, että
puutavarayhtiö täyttänyt luovutusvelvollisuutensa.

14 §

15. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 30.
16. Liite Maatalousministeriön kirjeeseen asutusasiain osastolle. 30.12.1937. N:o 3095/58 M. M. I Asutustar-

kastajan ja asutushallituksen yleisen osaston arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed
5. KA.

17. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 36, 39. Palautuslaki 10 §, 11 §.
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Lainhuudatusta hakiessaan on puutavarayhtiön näytettävä täyttäneensä tässä laissa säädetyn
luovutusvelvollisuutensa tai että huudatettava tila muuten on siitä vapaa taikka että valtion
kannevalta on rauennut.

Lainhuudatuspöytäkirjaan ja kiinnekirjaan tehtäköön merkintä: ”Tila vapaa laissa puutava-
rayhtiöiden lainvastaisesti hankkimista kiinteistöistä säädetystä luovutusvelvollisuudesta.”

Lainhuudon ja kiinnekirjan saamisen ehtona oli, että puutavarayhtiö täytti luovutusvel-
vollisuutensa. Mainitusta käytännöstä johtuen laittomasti hankitut tilat olivat yhtiöiden
tilaluetteloissa, mutta henkikirjoissa omistajana oli muu kuin yhtiö. Ilmeisesti asian
ollessa epäselvä ja ratkaisematon yhtiötä ei voitu pitää tilan omistajana, vaikka kauppa-
kirja oli tehty.

Lain toteutumista käytännössä valvoi paikkakunnan poliisiviranomainen.
15 §

Jos puutavarayhtiö jättää täyttämättä tässä laissa säädetyn luovutusvelvollisuutensa, tulee
sen paikkakunnan poliisiviranomaisten, missä tila sijaitsee, siitä viipymättä ilmoittaa maa-
herralle, joka antakoon asiasta tiedon maatalousministeriölle.

Poliisiviranomaisten oli valvottava, että puutavarayhtiöt huolehtivat lain edellyttä-
mistä toimenpiteistä tietyn määräajan kuluessa. Lisäksi poliisin oli ilmoitettava mahdolli-
sista valeostajista maaherralle.18 Puutavarayhtiöiden mahdollisuudet pakoilla lain velvoi-
tuksia olivat vähäiset. Paikkakunnan poliisiviranomainen oli varmasti tietoinen puutava-
rayhtiöitten maakaupoista oman nimismiespiirinsä alueella. Yleinen mielipide oli arvos-
tellut voimakkaasti yhtiöiden maanhankintaa, joten mahdolliset laittomuudet tuskin
pysyivät salassa. Lisäksi lain rikkominen aiheutti tilan menettämisen valtiolle ilman kor-
vauksia. Yhtiö otti suuren riskin, jos salasi luovutusvelvollisuutensa.

Lex Pulkkinen oli sisällöltään laaja ja yksityiskohtainen laki, jonka täsmällisyyttä ja
yksiselitteisyyttä ei voinut edes verrata vuoden 1915 asetukseen. Vuoden 1925 jälkeen
puutavarayhtiöiden oli huomattavasti vaikeampaa hankkia maata. Apuyhtiöihin ja mui-
hin valeostajiin ei enää ollut mahdollista turvautua. On syytä korostaa, että Lex Pulkkinen
ei kieltänyt yhtiöitten maanhankintaa, mutta ehdot olivat entistä tiukemmat ja yksiselittei-
simmät. Palautuslaki rajoitti puutavarayhtiöiden maanhankintaa toivotulla tavalla, ja nii-
den omistukseen jäi pääasiassa vain metsätalouteen sopivia maita.19

5.2. Puutavarayhtiöiden kannattavuus 1920-luvun nousukaudesta 
1930-luvun talouspulaan

Suomen sahatavaratuotanto kohosi ennätyslukuihin vuosina 1925–1927. Kiihtyvän nou-
sukauden leima korostui maassamme erityisesti vuosina 1926–1927. Sahateollisuuden
tuotanto oli vuonna 1920 ollut 2,9, vuonna 1927 7,0 ja vuonna 1928 6,7 miljoonaa kuu-
tiometriä. Tuotannon huippuvuotena, vuonna 1927, ulkomaille vietiin 6,0 miljoonaa kuu-
tiometriä sahatavaraa, ja vasta vuonna 1979 päästiin suurempaan vientimäärään. Vastaa-
vana aikana paperin tuotanto kasvoi noin kaksinkertaiseksi ja sellun valmistus 3,6-kertai-

18. Kotonen–Kivimäki 1925, s. 49.
19. Aspelund 1983, s. 242.
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seksi. Selluloosatuotannon voimakas kasvu aiheutui paljolti vuosikymmenen alun lähtöta-
son alhaisuudesta. Sahatavaran kotimainen kysyntä vilkastui huomattavasti uusien raken-
nushankkeiden ansiosta.20

Sahateollisuus joutui vaikeuksiin yleismaailmallisen talouspulan levittyä USA:sta
Eurooppaan vuoden 1930 vaiheilla. Suomen sahatavaran keskimääräinen vienti oli vuo-
sina 1927–1928 ollut 5,7 miljoonaa kuutiometriä ja vuosina 1931–1933 se oli enää 3,9
miljoonaa kuutiometriä: menetys mainittuna vuosina oli keskimäärin 1,8 miljoonaa kuu-
tiometriä. Laman aikana valmiin sahatavaran hinta aleni 30 %. Vientimäärän ja -hintojen
romahdus ei voinut olla vaikuttamatta sahojen kannattavuuteen: konkurssit, irtisanomi-
set, palkkatason lasku niin metsätöissä kuin metsäteollisuudessakin olivat väistämättömiä
vitsauksia.21

Vaikka tuotanto ja vientimäärät kasvoivat 1920-luvun korkeasuhdanteen aikana, talou-
dellinen kannattavuus kaikilla sahoilla ei kuitenkaan ollut suotuisa. Suomen sahateolli-
suus oli vaikeuksissa jo ennen 1930-luvun lamaa, eikä se voinut taistella parhaalla mah-
dollisella tavalla tulevia talousvaikeuksia vastaan. Vuosina 1925–1933 viennin arvo ja
sahateollisuuden kannattavuus vaihtelivat seuraavasti22:

vuosi viennin arvo voitto standardia23

milj. mk kohden, mk
1925 2 225 312
1926 2 392 309
1927 2 820 256
1928 2 563 211
1929 2 600 92
1930 1 886 22
1931 1 296 25
1932 1 212 203
1933 1 713 245

Korkeasuhdanteen aikana sahateollisuuden viennin arvo seurasi vientimäärän kas-
vua.24 Viennin arvo oli suurimmillaan vuonna 1927 ja säilyi varsin korkeana aina vuosi-
kymmenen loppuun saakka, mutta sahojen tuottama voitto alkoi kaventua jo vuosikym-
menen puolivälistä lähtien. Tukkien hintaan oli vuosikymmenen alussa vaikuttanut
lähinnä markkinatilanne, mutta vuoden 1925 jälkeen uutena tekijänä oli puutavarasta
käyty kilpailu. Vuonna 1920 tukkeja osti Suomessa noin 400 sahaa, mutta vuonna 1927 jo
600. Samanaikaisesti kasvoi sahatukkien vientimäärä ulkomaille. Suomesta oli viety vuo-
sina 1920–1922 vuosittain noin 240 000 kuutiometriä sahapuuta, mutta vuosina 1925–
1927 jo 420 000 kuutiometriä. 1920-luvun hyvinä vuosina kantohinnat nousivat ja sahat
ostivat tukit ennätyshinnoin: vuonna 1927 sahatukkien kantohinta oli kaksinkertainen
vuoden 1920 hintatasoon verrattuna. Kuitenkin vuonna 1928 sahatavaran maailmanmark-
kinahinnat laskivat ja vienti supistui.25 Vuosikymmenen kokonaistarkastelussa sahat teki-

20. Ahvenainen 1984, s. 329. Selen 1987, s. 161. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 229–230.
21. Ahvenainen 1984, s. 369–371, 374–375. Virtanen 1993, s. 174, 177.
22. Ahvenainen 1984, s. 329, 334, 367, 373.
23. 1 standardi = 4, 672 kuutiometriä valmista sahatavaraa
24. Ahvenainen 1984, s. 329, 334.
25.  Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 230–231. Ahvenainen–Kuusterä 1982, s. 234.
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vät positiivisen tuloksen, mutta vuodesta 1928 lähtien tappiollisten yritysten määrä kas-
voi, eivätkä ne olleet enää poikkeuksellisia seuraavana vuotena.26

Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti eniten raaka-aineen hinnan nousu. Vuosina
1925–1926 tukin hinta oli nettokustannuksista 67 %, mutta vuosina 1928–1929 jo 72 %.
Sahauskustannukset myynti-, laivaus- ja hallintokulut pysyivät 1920-luvun kuta kuinkin
muuttumattomina. Työntekijöiden palkat nousivat 1920-luvun lopulla, mutta työn tuotta-
vuus nousi samassa suhteessa, joten metsäteollisuudessa työvoimakustannusten nousu ei
olennaisesti heikentänyt kannattavuutta.27 Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei voitu
siirtää vientihintoihin, koska maailmanmarkkinoille palasi halpa venäläinen sahatavara.
Vallankumouksen jälkeen Neuvostoliiton olot olivat olleet sekavat eikä ulkomaankauppaa
kyetty hetkessä järjestämään. Tehokkain keino menetettyjen markkinoiden palauttami-
seksi oli kilpailijoiden hintojen alittaminen. Tärkein tavoite tässä kauppapolitiikassa oli
markkinoiden valtaus eikä sahateollisuuden kannattavuus. Suomen sahanomistajayhdis-
tyksen apulaisjohtaja Aminoff piti venäläisten kilpailua suomalaisten sahojen kannatta-
vuuden uhkana.28 Neuvostoliiton sahatavaran vienti kasvoi 1920-luvun lopulla huomatta-
vasti: vuonna 1926 se oli 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mutta vuonna 1929 jo 3,9 miljoonaa
kuutiometriä. Suomalaisten sahojen kannalta tilanne oli vaikea: raaka-ainekustannukset
olivat kohonneet, sahojen kannattavuus oli heikentynyt, ja venäläinen sahatavara oli maa-
ilmanmarkkinoilla halpaa.29

Sahojen vienti ja sen arvo sekä kannattavuus romahtivat lamavuosina. Erityisesti vuo-
det 1930 ja 1931 olivat vaikeita sahateollisuudelle. Voitto standardia kohden oli supistu-
nut olemattomiin. Kuutiometriä kohden laskettuna voitto oli pienimmillään hieman alle
viisi markkaa. Vientitulot pienenivät, ja kotimarkkinat olivat supistuneen rakennustoimin-
nan takia hiljentyneet. Sahateollisuuden toimintaedellytysten ehtona oli tuotantokustan-
nusten alentaminen. Vuodesta 1928 vuoteen 1932 valmistuskustannukset laskivat 30 %.
Suhteellisesti eniten tuotantokustannuksista halpeni raaka-aineen osuus. Vuodesta 1929
vuoteen 1932 kantohinta aleni yli 50 %.30 Puun hinta oli edullisimmillaan sahalle toimi-
tettuna vuonna 1932, jolloin se oli standarttia kohden 868 markkaa. Vastaava luku oli
vuonna 1928 ollut 1 517 markkaa.31

Paperi-, selluloosa- ja hioketeollisuus eivät joutuneet niin vaikeaan lamaan kuin saha-
teollisuus. Selluloosan maailmanmarkkinahinnat laskivat talouspulan aikana sahatavaran
hintaa vähemmän. Sulfiittiselluloosan vientihinta laski noin 10 %, sulfaattiselluloosan
sitäkin enemmän. Massa- ja paperiteollisuus kärsi lamasta, mutta Suomi oli ainoa maa,
jossa tuotanto kasvoi 1920- ja 1930-luvulla.

Selluloosa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja vienti kasvoivat lamavuosienkin aikana:32

26. Ahvenainen 1984, s. 336–337.
27. Ahvenainen 1984, s. 334, 337.
28. Ahvenainen 1984, s. 333–333 .
29. Ahvenainen 1984, s. 332–333.
30. Virtanen 1993, s. 174, 177. Ahvenainen 1984, s. 369–371 , 374–375.
31. Ahvenainen 1984, s. 373–374.
32. Ahvenainen–Kuusterä 1982, s. 242, 245. Virtanen 1982, s. 151.
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vuosi paperi selluloosa
tuotanto/vienti, tuotanto/vienti,
tuhansia tonneja tuhansia tonneja

1925 259/211 396/294
1928 305/244 584/473
1931 328/276 712/628
1934 413/356 1 023/802

Metsäteollisuuden kannattavuutta paransi selluloosa- ja paperiteollisuuden hyvä kilpai-
lukyky talouspulan aikana. Vientihinnat laskivat, mutta ratonalisoinnin ja raaka-aineen
halpenemisen myötä työn tuottavuus kasvoi ja kilpailukyky säilyi hyvänä. Esimerkiksi
sanomalehtipaperin valmistuskustannusten säästöistä yli puolet saavutettiin parantuneen
tekniikan ansiosta.33 Kannattavuuteen vaikutti myös paperipuun kantohinnan lasku.
Vuonna 1929 ne olivat korkeimmillaan, mutta vuonna 1932 huippuhinnasta oli menetetty
60 %. Vasta vuonna 1937 hinnat ylsivät vuoden 1929 tasolle.34

Taulukko 54. Suomen metsäteollisuustuotteiden hintojen kehitys vuosina 1922–1937, 1922
= 100.

Pohjois-Suomessa kilpailukyvyn säilyttäminen oli erityisen vaativaa pitkien etäisyyksien
ja ankarien luonnonolosuhteiden takia. Metsäteollisuuden oli taisteltava alenevia maail-
manmarkkinahintoja vastaan. Eniten laski paperin hinta. Todennäköisesti paperin valmis-
tustekniikka säilyi varsin pitkään kehittymättömänä ja suhteellisen kalliina prosessina.
Tekninen edistyminen alalla oli ripeää 1930-luvun alusta lähtien, ja tuottavuuden kasvu35

teki tuotannosta kannattavan alentuneista hinnoista huolimatta.
Puutavarayhtiöt, joilla oli selluloosa-, hioke- tai paperiteollisuutta, olivat paremmassa

asemassa kuin pelkästään sahateollisuuden varassa toimineet yhtiöt. Pohjoissuomalai-
sista yhtiöistä Puutavara Osakeyhtiö Kemillä ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöillä oli
vankin kokemus selluloosan valmistamisesta 1930-luvulle tultaessa. Veitsiluoto Oy ja
Toppila Oy aloittivat selluloosan valmistuksen talouspulan aikana ja Oulu Oy vasta
vuonna 1936.

Pohjoissuomalaiset puutavarayhtiöt eivät välttyneet 1920-luvun korkeasuhdanteen ja
1930-luvun laman kielteisiltä vaikutuksilta. Suurimpiin vaikeuksiin joutui Ab Uleå Oy.
Uleån tuotantoennätys saavutettiin vuonna 1927, jolloin sen sahoilla tuotettiin sahatava-
raa 301 000 kuutiometriä ja voittoa kertyi 13,0 miljoonaa markkaa. Seuraavana vuonna
voitto oli kaventunut 0,8 miljoonaan markkaan, ja vuosi 1929 oli 2,4 miljoonaa markkaa
tappiollinen. Uleån ongelmat alkoivat kasaantua jo ennen suurta talouspulaa. Yrityksen
200 miljoonan markan velkataakkaa ei voitu hoitaa edes huippuvuoden 13,0 miljoonan
markan voitolla, saati sitten tappiollisten vuosien tuloksella. Sahat olivat vanhentuneita jo

33. Ahvenainen 1976, s. 45.
34. Ahvenainen–Kuusterä 1982, s. 245.

tuote 1922 1925 1928 1931 1934 1937
sahatavara 100 102 108 77 99 132
selluloosa 100 102 91 81 75 71
paperi 100 100 72 64 47 47
Lähde: Virtanen 1982, s. 152.

35. Ahvenainen 1976, s. 45.
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yrityksen perustamisvaiheessa ja tuotannon rakenne oli yksipuolinen. Hioke- ja selluloo-
sateollisuutta suunniteltiin, mutta hankkeet jäivät toteuttamatta.36 Uleå-yhtiö joutui kanta-
maan kaikki ne virheratkaisut, jotka sen perustajayhtiöt J. W. Snellman G:son, G. & C.
Bergbom, Varjakka Trävaru Ab ja Uleåborgs Sågverk Ab toivat yhtiöön perintönä.
Oululaiset kauppahuoneet ja sahayhtiöt eivät ymmärtäneet Kainuun kokonaismerkitystä
metsätalousalueena. Ne pitivät sitä pelkästään raaka-ainevarastona ja laiminlöivät alueen
teollistamisen. Sitä vastoin Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö kehitti vuodesta 1907 lähtien
tuotantoaan monipuolisemmaksi oululaisten tyytyessä pelkästään maanhankintaan.

Jatkuvissa talousvaikeuksissa vellovan Uleå-yhtiön oli pakko luopua kannattamatto-
mista yksiköistään. Vuosina 1927–1928 pysäytettiin Korkeasaaren ja Varjakan sahat.
Toppilan tehdasalue myytiin sahoineen vuonna 1926 Toppila Osakeyhtiölle. Tämän jäl-
keen Uleålle jäi vain silloiseen Haukiputaan kuntaan kuuluva Pateniemen laitos, joka siir-
tyi vuonna 1935 Oulu Osakeyhtiölle. Tuotanto putosi tasaisesti 93 000 kuutiometriin vuo-
teen 1931 mennessä. Sahauksen supistuminen pudotti yhtiön suurien laivaajien joukosta.
Taloudellisesti heikentynyt Uleå-yhtiö joutui Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön huostaan
maa- ja osakekauppojen myötä vuonna 1926. Lopullisesti Ab Uleå Oy:n toiminta päättyi
vuonna 1936, jolloin se sulautettiin Kajaani-yhtiöön.37

Huomattavista talousvaikeuksista kärsivät myös Oulun ja Raahen seutujen keskisuuret
puutavarayhtiöt. Raahe Oy:n vaikeudet alkoivat jo 1920-luvun alussa38 ja kasaantuivat
vuosikymmenen lopussa. Suurimmat syyt tappiolliseen liiketoimiin olivat kohonneet
raaka-ainekustannukset ja maailmanmarkkinahintoja polkeva venäläinen sahatavara.
Yhtiön omistama Martinniemen saha oli pysäytettävä kahdeksi kuukaudeksi vuoden 1930
syksyllä.39

A. Santaholma Oy:n liiketoimet joutuivat ahdinkoon jo 1920-luvun alussa. Yhtiön joh-
dossa tapahtuneiden useiden perättäisten kuolemantapausten jälkeen yrityksen toimintaa
supistettiin, ja vuonna 1923 yhtiö ei ostanut tukkeja juuri lainkaan, koska sahaus oli ole-
matonta. A. Santaholma Oy:n liiketoimet elpyivät vuodesta 1926 lähtien, jolloin puun-
hankinta ulotettiin Kiiminkijoen latvoille ja myöhemmin Iijokivarteen. Lisäksi yhtiö
investoi tuotantolaitoksiinsa.40 Myönteinen kehitys katkesi talouspulaan, ja yhtiö teki
useina peräkkäisinä vuosina tappiollisen tuloksen41:

vuosi voitto/tappio, milj. mk
1929 +0,166
1930 –0,617
1931 –1,963
1932 –1,339
1933 +1,055

Vuodet 1930–1932 olivat tappiollisia, eikä yhtiöllä ollut taloudellisia mahdollisuuksia
suuriin investointeihin. Vaikeuksista huolimatta yhtiö tuotti voittoa vuosina 1933–1939
vuotta 1938 lukuun ottamatta, jolloin kirjattiin 1,6 miljoonan markan tappiot.42

36. Virtanen 1982, s. 121–128. Hautala 1982, s. 105–106.
37. Ahvenainen 1984, s. 381. Virtanen 1982, s. 123, 130–131.
38. Kahiluoto 1990, s. 110.
39. Könönen 1981, s. 69.
40. Vapaasalo 1953, s. 340–341.
41. Vapaasalo 1953, s. 354.
42. Vapaasalo 1953, s. 354.
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Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön tuotannon rakenne oli Uleå-yhtiötä huomattavasti
monipuolisempi. Sahaustoiminnan lisäksi yhtiöllä oli hioke-, sellu- ja paperiteollisuutta.
Näin ollen yrityksen menestyminen ei perustunut pelkästään suhdanneherkkään sahateol-
lisuuteen ja sen taloudelliset edellytykset selviytyä 1930-luvun lamasta olivat
Uleå-yhtiötä huomattavasti paremmat. Yrityksen tuottama voitto tai tappio jakaantui eri
tuotantoalojen kesken seuraavasti:

Taulukko 55. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön selluloosa-, paperi- ja hioketeollisuuden
tuottama voitto/tappio sekä yhtiön voitto vuosina 1928–1937, mk tonnia kohden, mk
sahatavarakuutiometriä kohden, yhtiön voitto miljoonaa markkaa.

Hiokkeen ja selluloosan valmistus tuotti voittoa vuosina 1928–1937. Syvimpinäkin lama-
vuosina 1930–1931 molemmat tuotannonalat tekivät voitokkaan tuloksen. Yhtiön sellu-
loosatuotanto oli pulavuosina kannattavampaa kuin maan sulfiittiteollisuudella yleensä.
Kajaani-yhtiön sellutuotannon keskihinta putosi vuosina 1928–1933 yhteensä 474 mark-
kaa, mutta tuotantokustannuksia voitiin alentaa 471 markkaa, joten kannattavuus säilyi
lamasta huolimatta entisellään.43

Kajaani-yhtiön ongelmalliset tuotantoalat olivat saha- ja paperiteollisuus. Yrityksen
johto ei panostanut paperitehtaan nykyaikaistamiseen ja sen tekniikan kehittämiseen.
Työmenetelmät ja tuotantoprosessi säilyivät vanhanaikaisina, ja 1920-luvun jälkipuolis-
kolla paperitehtaan kannattavuus oli sellutehdasta heikompi.44 Sahateollisuuden pahim-
pana vitsauksena yhtiön johto piti sen suhdanneherkkyyden ja Neuvostoliiton tulon saha-
tavaramarkkinoille. ”Pienimmätkin tasapainoheilahdukset poliittisessa ja kauppapoliitti-
sessa maailmassa heijastuvat ensinnä rakennusyrittelijäisyydessä ja sitä tietä epäsuorasti
myös lähinnä sahateollisuudessa.” Sahan kehittäminen jäi taka-alalle ja laitoksen tuotan-
tomäärä kohosi 50 000 kuutiometriin vain vuosina 1929 ja 1934.45 Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiö toimi enimmäkseen selluloosa- ja hioketeollisuuden varassa, ja se tuotti voit-
toa pahimpinakin lamavuosina: vuoden 1931 voitto oli 3,75 miljoonaa markkaa. Keskitty-
minen selluloosan ja hiokkeen valmistamiseen lisäsi Kainuun paperipuumetsien käyttöä,
ja sahaustoiminnan ansiosta kaikentyyppiset metsät olivat yhtiön hyödynnettävissä. Yhtiö
ei joutunut tilanteeseen, jossa kaupanteon esteenä olisi ollut väärän puulajisuhteen metsä.

tuote 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1937
selluloosa 342 423 327 233 271 339 177
paperi 102 33 29 –119 76 –10 33
hioke 158 146 141 44 110 116 58
sahatavara –10 . . –48 . . 50
yhtiön voitto 6,7 . . 3,75 . . 7,5
Lähde: Virtanen 1982, s. 156, 159, 161, 164.

43. Virtanen 1982, s. 156.
44. Virtanen 1982, s. 159.
45. Virtanen 1982, s. 162–163.
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Kuva 32. Massan leikkuuta Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön hiomossa vuonna 1927.
Hiomoteollisuus oli vielä tuolloin runsaasti työvoimaa sitovaa ja automaatiota ei juurikaan
tunnettu. – Kainuun museo.

Puutavara Osakeyhtiö Kemin taloussuunnittelu nojasi 1920-luvun korkeasuhdanteen ja
talouspulan aikana varatoimitusjohtaja Herman Möllerin ajatuksiin. Hänen mukaansa
yhtiön oli supistettava sahausta ja laajennettava selluloosateollisuutta. Sahateollisuuden
ongelmat hän kiteytti kolmeen teesiin: ylituotantoon, venäläisten kasvavaan kilpailuun ja
kalliiseen tukkipuuhun. Lapin ja Peräpohjolan järeät männiköt olivat huvenneet, ja kil-
pailu hakkuukypsästä metsästä oli ankaraa. Möllerin arvion mukaan Kemi-yhtiöllä oli
käytössään tulevaisuudessa enintään 210 000 kuutiometrin tuotantoa vastaava raakapuu-
määrä. Ruotsalaisten ostajien lisäksi uutena kilpailua lisäävänä tekijänä oli Veitsiluoto
Osakeyhtiö. Möllerin suunnitelmat sahaustoiminnan supistamisesta edellyttivät Kemin
tytäryhtiöiden Svenska Trävaru Aktiebolaget Kemin Sandvikin sahan ja Kemijoensuu
Ab:n Kallion sahan sekä Röyttän sahan sulkemista. Tuotannosta poistuisi noin 100 000
kuutiometriä,ja tuotannossa olisivat vain Karihaaran ja Laitakarin laitokset.46 Suunnitel-
mien mukaan myös tukkien tarve vähenisi tulevaisuudessa huomattavasti.

Paperipuuta oli Möllerin arvion mukaan miltei rajattomasti Lapin ja Peräpohjolan met-
sissä. Sulfiittiselluloosan valmistus tuli nostaa 30 000 tonnista 38 000 tonniin, ja yhtiön
oli rakennettava 18 000 tonnin sulfaattitehdas.47 Suunnitelma muutti yhtiön puunhankin-
taa huomattavasti. Pääpaino tukkileimikoista siirtyi kuusikkovaarain paperipuuhun ja

46. Virtanen 1993, s. 168–169.
47. Virtanen 1993, s. 169.
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sahausjätteen hyötykäyttöön. Suunnitelmien mukaan Kemi-yhtiöllä ei ollut tarvetta ostaa
metsiä maapohjineen, koska valtion metsissä paperipuuta oli runsaasti.

Herman Möllerin suunnitelmat selluloosatuotannon lisäämisestä toteutuivat: sulfaatti-
selluloosatehdas valmistui vuonna 1927, ja selluloosan tuotantomäärät molemmilla teh-
tailla olivat odotusten mukaiset. Sahateollisuuden tuotannon rajoittamisesta luovuttiin:
vuoden 1927 korkeasuhdanne nosti tuotantomäärät myös Kemi-yhtiön sahoilla uusiin
ennätyksiin.

Taulukko 56. Puutavara Osakeyhtiö Kemin sahatavaran ja selluloosan tuotanto
kuutiometreinä ja tonneina sekä yhtiön tulos vuosina 1926–1932.

Kemi-yhtiön sahauskapasiteetti väheni 1920-luvun puolivälin jälkeen vain tilapäisesti,
vaikka Kallion saha suljettiin lopullisesti, Sandvikin laitos myytiin ja Röyttän tuhosi tuli-
palo.48 Tuotannosta poistui sahatavaraa noin 100 000 kuutiometriä, mikä myöhemmin
korvattiin Karihaaran ja Laitakarin kasvaneella tuotannolla.49 Kemi-yhtiö oli Suomen
kolmanneksi suurin sahatavaran laivaaja vuonna 1927 W. Gutzeit & Co:n ja Ab Uleå
Oy:n jälkeen.50 Lamavuosien aikana sahatavaran ja selluloosan tuotantomäärät säilyivät
hämmästyttävän korkeina, ja syvimpänä lamavuotenakin yhtiö teki voitokkaan tuloksen.
Raakapuun tarve säilyi myös korkeana: vuonna 1926 yhtiö osti 1 006 000 kuutiometriä
puuta ja lamavuonna 1931 peräti 938 000 kuutiometriä.51 Huomattava yhtiön kannatta-
vuutta alentanut tekijä oli sulfaattiselluloosan valmistus. Herman Möllerin mukaan sul-
faattitehtaan tuotantokustannukset olivat liian korkeat, ja hän oli valmis sulkemaan teh-
taan, jolloin yhtiö kannattavuus olisi parantunut 6 miljoonalla markalla. Yhtiö piti kuiten-
kin sulfiittitehtaan käynnissä kärsien sen aiheuttamat tappiot. Tappiollinen sulfaattisellun
valmistus ei kuitenkaan tehnyt koko yrityksen tuloksesta tappiollista.52

Herman Möllerin suunnitelmat pelkästään suuresta selluyhtiöstä eivät toteutuneet.
Lamavuosien jälkeen sahojen tuotantomäärät oli kiintiöity ETEC-sopimuksin53, mutta
Kemi-yhtiö sai vuonna 1937 vientikiintiökseen 290 000 kuutiometriä eli enemmän, kuin
se oli milloinkaan aiemmin laivannut yhtenä vuotena. Kemi-yhtiö oli vuosina 1937–1938
Suomen suurin laivaaja. Seuraavina olivat Enso-Gutzeit Oy ja Veitsiluoto Oy. Selluloosan
valmistuksessa yhtiö saavutti uuden ennätyksen vuonna 1937. Tuotantomäärä ylitti

tuotantoala 1926 1927  1928 1929 1930 1931 1932
sahat 246 000 267 000 245 000 230 000 236 000 244 000 249 000
sulfiitti 31 500 32 300 37 300 41 100 41 700 31 100  35 800
sulfaatti – 600 19 400 22 900 23 800 23 100 27 100
yhtiön tulos, milj. mk +6,67 + 9,58 +7,34 +7,38 +1,96 + 0,16 + 3,78
Lähde: Virtanen 1993, s. 179, 507.

48. Virtanen 1993, s. 171, Ahvenainen 1984, s. 337.
49. Virtanen 1993, s. 169.
50. Ahvenainen 1984, s. 350.
51. Virtanen 1993, s. 505.
52. Virtanen 1993, s. 174–175.
53. Euroopan tärkeimpien sahatavaran vientimaiden vuonna 1935 tekemä sopimus vientimääristä. Suomen

kiintiöksi määrättiin 4,7 miljoonaa kuutiometriä, joka oli suurin yksittäiselle maalle asetetuista kiintiöistä.
Pahimman kilpailijan Neuvostoliiton kiintiö oli 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Virtanen 1993, s. 180–181.
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ensimmäisen kerran 100 000 tonnin rajan. 54 Synkimpinä lamavuosina Kemi-yhtiö oli
ostanut puuta noin 900 000 kuutiometriä, mutta vuonna 1937 jo 1,24 miljoonaa kuutio-
metriä.55 Kilpailu raaka-aineesta kasvoi Lapin ja Peräpohjolan metsissä, etenkin Veitsi-
luoto Oy:n lisättyä tuotantoaan. Valtion metsien raaka-ainevaroja entistä enemmän jalosti
sen oma yritys. Puunhankinnassa Kemi-yhtiöllä oli 1930-luvun lopulla tuotannolliset
perustelut myös metsämaan hankintaan.

Kainuussa maata apuyhtiöitten ja Gösta Björkenheimin välityksellä ostanut Kymmene
Ab56 kasvatti voittojaan syvimmänkin laman aikana57:

vuosi voitto, milj. mk
1928 27,7
1929 30,4
1930 32,0
1931 34,5
1932 31,8
1933 33,4

Kuten asetelmasta ilmenee, Kymmene Ab teki pulakautena suuremmat voitot kuin sitä
edeltäneinä vuosina. Yhtiön kassatilanne oli hyvä, velkaantuminen vähäistä ja vieraan
pääoman suhde omaan pääomaan oli niin edullinen kuin yhden suhde kolmeen. Vuosina
1930–1932 yhtiön voitonjako oli 9 % ja vuonna 1933 10 %. Kaikki edellä mainitut teki-
jät osoittivat Kymi-yhtiön vahvuutta vaikeanakin aikana.58

Kymmene Ab osti metsää kaikkina 1930-luvun vuosina. Högfors Ab:n ja Oy Läskelän
oston yhteydessä tulleen maaomaisuuden lisäksi, yhtiö teki kaupat esimerkiksi vuonna
1933 noin 2 897 hehtaarista ja vuonna 1936 noin 7 448 hehtaarista.59 Hyvän taloudellisen
tilanteen turvin yrityksen oli mahdollista ostaa metsää pohjineen talouspulan aikana, jol-
loin kanto- ja maanhinta olivat alimmillaan. Vuosina 1930–1937 yhtiön vuosittainen raa-
kapuun tarve kasvoi 1,3 miljoonasta kuutiometristä 2,2 miljoonaan kuutiometriin, joten
puunhankintaan oli suunnattava huomattavasti voimavaroja ja kaikkia hankintamahdolli-
suuksia oli harkittava.60

Suurimmat Pohjois-Suomessa puunjalostusta harjoittaneet yhtiöt Ab Uleå Oy:tä
lukuun ottamatta selvisivät talouspulasta olosuhteisiin nähden hyvin. Pelkän tuloksen ja
voiton perusteella yhtiöiden kannattavuudesta ei voi tehdä syvällisiä johtopäätöksiä,
mutta niiden perusteella voidaan todeta yhtiöitten selvät talousvaikeudet vuosina 1930–
1931. Laman aikana raaka-aineen hinnan lasku ja palkkatason alentuminen sekä vuoden
1931 devalvaatio tekivät yhtiöiden tuloksista siedettäviä.61 Suuriin investointeihin ei ollut
varaa, koska voitot hupenivat tappiollisten tuotannonalojen menojen peittämiseen. Kui-
tenkin Kajaanin Puutavarayhtiöllä, Puutavarayhtiö Kemillä ja Kymmene Ab:llä oli ole-
massa taloudelliset edellytykset ja tuotannolliset perustelut myös metsämaan hankin-
nalle. Ne saattoivat hyötyä laman aikaisista maakaupoista, jolloin maan hinta oli alhainen
ja talollisten taloudellinen tila vaikea. Sitä vastoin Oulun ja Raahen seudun puutavarayh-

54. Virtanen 1993, s. 185, 199.
55. Virtanen 1993, s. 505.
56. Kymmene Ab:stä käytetään myös suomennettua nimeä Kymin Oy. Ahvenainen 1972, s. 9.
57. Ahvenainen 1972, s. 183.
58. Ahvenainen 1972, s. 183, 196.
59. Ahvenainen 1972, s. 242–243.
60. Ahvenainen 1972, s. 245.
61. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 233–234.
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tiöt kärsivät lamasta Kemi- ja Kajaani-yhtiötä enemmän. Uleå-yhtiön, Raahe Oy:n ja A.
Santaholma Oy:n vaikeudet heijastuivat niiden perinteisille hankinta-alueille: Ii-, Simo- ja
Kiiminkijokivarteen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ollut juuri taloudellisia mahdollisuuk-
sia metsämaan ostoon.

Teollisuustuotannon volyymi kasvoi 1930-luvun loppuun mennessä vuoden 1929 huip-
putasosta lähes kaksinkertaiseksi huolimatta yleismaailmallisesta talouspulasta. Vienti-
teollisuuden piirissä erityisen suurta kasvua oli selluloosa- ja paperiteollisuudessa. Suh-
danneherkän sahateollisuuden osuus koko viennin arvosta oli vuonna 1928 41,4 % ja
paperiteollisuuden tuotteiden osuus 30,2 %. Vuonna 1938 vastaavat luvut olivat 25,2 % ja
41,5 %. Metsäteollisuuden laajentuminen selluloosan, hiokkeen ja paperin valmistukseen
tasasi raakapuun kausivaihteluja, ja kasvanut sulfaattiselluloosan valmistus lisäsi mänty-
paperipuun kysyntää.62 Metsänomistajien, puunjalostajien ja työvoiman näkökulmasta
tarkasteltuna hioke-, sellu- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvu lamavuosien aikana oli
ensiarvoisen tärkeää. Paperipuulle oli kysyntää, ja työtä oli tarjolla, tosin alhaiseen hin-
taan. Jos metsäteollisuus olisi ollut pelkästään sahatavaran varassa, taloudellinen ahdinko
olisi ollut entistäkin pahempi. Paperiteollisuuden suhdanteita tasaavaa vaikutusta ei voida
kiistää.

Lamakauden suurin häviäjä oli maaseutu. Talollisille oli 1920-luvun korkeasuhdanteen
aikana muodostunut optimistinen käsitys kantohintojen jatkuvasta kohoamisesta, mikä
aiheutti virhearviointeja tulevaisuuden kannalta. Velkaantuneet isännät laskivat lainojen
lyhennykset metsätulojen varaan, joita pula-aikana ei kertynytkään riittävästi. Metsätulot,
mukaan lukien kantorahat ja metsätyöpalkat, vähenivät huomattavasti. Vuosina 1925–
1929 metsätulot olivat olleet vuodessa keskimäärin 1960 milj. markkaa, mutta pulakau-
tena keskimäärin vuodessa vain 788 milj. markkaa. Samanaikaisesti maataloustuotteiden
hinnat laskivat. Velkaantuneet maanviljelijät joutuivat ahdinkoon. Maataloustulo saattoi
huveta pelkkään elämiseen, niin että siitä ei välttämättä liiennyt mitään velkojen ja korko-
jen maksuun. Metsää oli pidetty talonpojan turvana, ja sen varaan oli moni velkaantunut
talollinen laatinut tulevaisuudensuunnitelmansa, mutta laman aikana sekään ei mennyt
kaupaksi kuin pilkkahinnalla. Lyhennysten ja korkojen langetessa maksuun ainoana vaih-
toehtona saattoi olla tilan pakkohuutokauppa, jolloin hinnan määritteli ostaja.63 Lama
koetteli ankarasti myös entisiä torppareita ja mäkitupalaisia sekä asutustilallisia, koska
huomattava osa heidän toimeentulostaan oli rakentunut metsä- ja uittotöistä saatujen työ-
palkkojen varaan.

5.3. Puutavarayhtiöiden omistamien tilojen lukumäärä ja 
yhteispinta-ala

5.3.1. Kainuu

Kainuussa puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä oli suurimmallaan vuonna 1920,
jolloin ne omistivat 292 816,9 hehtaaria maata. Vuoteen 1926 mennessä maaomaisuus oli

62. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 235.
63. Ryönänkoski–Törnqvist 1968, s. 232–233 .
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vähentynyt 273 661,0 hehtaariin, ja koko 1930-luvun ajan yhtiöt myivät maata enemmän
kuin ostivat. Vuoteen 1939 mennessä yhtiöiden maaomaisuus oli vähentynyt vuoden
1920 määrästä 29 237,5 hehtaaria eli noin 10 %. Hehtaareina ilmaistuna myydyn maan
määrä tuntuu suurelta, mutta suhteutettuna yhtiöitten omistaman maan laajuuteen maan-
myynti ei ollut mitenkään huomattavaa. Yhtiöt luopuivat vai yhdestä kymmenennestä
osasta maastaan. Yhtiöiden maaomaisuuden määrä väheni tasaisesti kaikissa Kainuun
kunnissa. Tarkasteluvuosina ainoastaan Sotkamossa ja Kuhmoniemellä yhtiöiden maa-
omaisuus kasvoi välillä muutamia satoja hehtaareja.

Taulukko 57. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden maaomaisuus
Kainuussa vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Yhtiöiden maaomaisuuden väheneminen aiheutui kahdesta syystä: maan myynnistä val-
tiolle asutustarkoituksiin joko vapaaehtoisin kaupoin tai palautuslain velvoittamana sekä
viljelysmaan tai viljelykelpoisen maan myynnistä suoraan yksityishenkilöille.

Huomattavimmat maakaupat asutushallituksen kanssa teki Ab Uleå Oy. Vuonna 1926
Ab Uleå Oy myi vapaaehtoisella kaupalla asutushallitukselle Kainuusta 60 tilaa, joiden
yhteen laskettu pinta-ala oli 4 433,3 hehtaaria.64 Myydyt tilat jakaantuivat Kainuun pitä-
jien kesken seuraavasti:65

pitäjä tilojen lkm, pinta-ala, ha
Hyrynsalmi 6/509,6
Kajaanin mlk 2/192,0
Kuhmoniemi 25/1 731,3
Paltamo 11/970,1
Ristijärvi 4/270,0
Sotkamo 9/480,9
Suomussalmi 3/279,4
yht. 60/4 433,3

pitäjä 1926 1930 1935 1939
Hyrynsalmi 67/26 628,3 71/26 828,2 66/25 327,2 66/24 604,2
Kajaanin mlk 83/35 704,0 90/35 916,6 93/35 365,6 91/35 717,3
Kuhmoniemi 128/52 033,7 134/50 191,3 132/52 775,6 136/51 572,9
Paltamo 128/31 322,5 126/30 485,5 133/30 545,2 134/30 722,5
Puolanka 46/19 717,0 48/18 407,2 50/17 949,4 51/17 944,9
Ristijärvi 53/22 052,4 51/21 231,5 51/20 466,7 48/19 781,6
Sotkamo 200/55 233,8 211/54 925,6 213/54 449,5 220/55 208,8
Suomussalmi 56/17 997,6 64/18 224,9 58/17 082,1 54/16 118,0
Säräisniemi 6/4 691,5 6/4 661,9 6/4 656,0 6/4 656,0
Vuolijoki 17/8 280,2 17/7 205,0 21/7 254,0 21/7 254,0
yht. 784/273 661,0 818/268 077,7 823/265 871,3 827/263 579,4
Lähde: Henkikirjat vuosilta 1926, 1930,1935,1935. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb: 77, 81,
83, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 125, 128, 129, 130b, 133, 134b, 135b. OMA. Kainuun pitäjien maarekisterikir-
jat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

64. Ab Uleå Oy:n ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön vuosikertomus 1.11.1925–31.10.1926. Ab Uleå Oy. II E
1. OMA.

65. Yhteenveto A Uleå Oy:n viljelysmyynneistä asutushallituksen välityksellä. Ab Uleå Oy II Gb:4. OMA.
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Asutushallitukselle myydyillä tiloilla oli peltoa yhteensä 194,64, niittyä 548,76, metsää
2 410,02 hehtaaria ja loput 1 279,9 hehtaaria viljelykelpoista maata ja rahkasuota sekä
joutomaata. Tilaa kohden laskettuna peltoa oli 3,2, niittyä 9,1, metsää 40,2 ja muuta maa-
ta 21,3 hehtaaria. Keskimääräinen asutushallitukselle myydyn tilan kokonaispinta-ala oli
73,9 hehtaaria. Tiloista 58:lla oli asuinrakennukset, jotka todettiin 14 tapauksessa hyviksi
tai kunnollisiksi sekä huonoiksi 19 tapauksessa, ja muut 25 olivat kunnoltaan joko kes-
kinkertaisia tai välttäviä. Metsän katsottiin riittävän jokaisella tilalla omiksi tarpeiksi.
Uleå-yhtiö myi itselleen tarpeettoman maan ja säilytti metsät raaka-ainevarastonaan.
Vuonna 1927 Uleå-yhtiö myi asutushallitukselle vielä 13 tilaa ja 1 480,8 hehtaaria maa-
ta.66 Vuoden 1927 jälkeen kaupat tehtiin Lex Pulkkisen ehdoin.

Tilat olivat tuottoisan maatalouden harjoittamiseen liian pieniä. Peltotilkut ja vähäiset
niityt eivät taanneet riittävää toimeentuloa, jota oli täydennettävä metsätöillä. Maan
myynti asutustarkoitukseen oli yhtiöiden kannalta kaukonäköistä työvoiman rekrytointia.
Työvoiman turvaamiseksi oli hyödyllistä säilyttää maaseutu asuttuna ja luoda metsä- ja
uittotöistä osittaisen toimeentulonsa hankkiva ihmisryhmä.

Ab Uleå Oy:n lisäksi myös Kymmene Ab tarjosi asutushallitukselle ostettavaksi
maata. Asutushallitus osti yhteensä 1 806,0 hehtaaria sekä Lex Pulkkisen alaisia että
vapaaehtoisesti myytäviä tilanosia.67 Kymmene Ab luovutti vuoteen 1939 tultaessa laitto-
masti hankkimastaan maasta vapaaehtoisesti ja palautuslain velvoittamana yhteensä 4
439,4 hehtaaria.68

Kainuussa vastoin vuoden 1915 asetusta hankitusta maasta palautui asutuskäyttöön
vuoteen 1939 tultaessa seuraava määrä:69

yhtiö laittomasti palautettu
hankittu maa, ha määrä, ha

Ab Uleå Oy 2 830,0 1 208,5
Ab Kymmene 12 387,2 4 439,4
A. Ahlström Oy 2 928,7 912,4
Halla Ab 322,5 0
yht. 18 468,4 6 560,3

Kokonaisuudessaan yhtiöitten laittomasti hankkimasta maasta palautui valtiolle ja asutus-
käyttöön vain 35,5 %. Yhtiöille lain tulkinta oli kokonaisuudessaan myönteinen: ne sai-
vat pitää parhaat metsäalueet itsellään, kun luopuivat maatalouskäyttöön soveltuvasta
maasta ja sitä tukevasta kotitarvemetsästä. Yhtiöt pääsivät asutushallituksen avustamana
eroon maasta, joka oli metsätalouden harjoittamisen kannalta merkityksetöntä.

Yhtiöittäin tarkasteltuna huomattavimmat muutokset tapahtuivat Ab Uleå Oy:n, Kajaa-
nin Puutavara Osakeyhtiön, Kymmene Ab:n ja Halla Ab:n maaomaisuuden määrässä.
Lisäksi apuyhtiöiden maaomaisuus väheni huomattavasti lähinnä Lex Pulkkisen vaiku-
tuksesta.

66. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön Metsäosaston vuosikertomus 1.11.1926–31.10.1927. II E 1. OMA.
67. Maatalousministeriön kirje asutushallitukselle 31.8.1937. N:o 3994. I Asutustarkastajan ja asutushallituk-

sen yleisen osaston arkisto. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 7. KA.
68. Palautuslakiasiain diaarit. Lain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. I asutustarkastajan ja asutus-

hallituksen yleisen osaston arkisto. KA. Kajaanin mlk:n, Kuhmoniemen, Puolangan, Sotkamon, Suomus-
salmen ja Vuolijoen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

69. Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 3–59. I Asutustarkastajan ja asutushallituk-
sen yleisen osaston arkisto. KA. Kainuun pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien
kokoelma. OMA.
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Taulukko 58. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Kainuussa vuosina 1926–1939
tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Huonon taloudellisen tilanteen vuoksi Ab Uleå Oy:n oli pakko oli myydä omaisuuttaan
keventääkseen velkataakkaansa. Yrityksen kannattavuus oli niin heikko, että se ei kyen-
nyt investointeihin tuotantorakenteen monipuolistamiseksi. Hioke-, selluloosa- tai paperi-
teollisuuden rakentamiseen ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ensimmäinen toimen-
pide yhtiön tervehdyttämiseksi oli sen saattaminen velattomaksi. Yhtiön sahaustoiminta
tuli lopettaa tappiollisilla sahoilla; tukkeja sekä paperipuuta tuli myydä pyöreänä. Yksi
Suomen huomattavimmista sahaajista oli päätymässä puutavaran välittäjäksi. Tarvittaes-
sa yhtiön oli myös myytävä oululaisilta kauppahuoneilta perimiään metsiä.70

Uleå-yhtiön johdon oli pakko taipua edellä esitettyihin ankariin toimenpiteisiin.
Yhtiön toimeenpaneva johto laati suunnitelman, jossa sahojen toimintaa tuli supistaa
vähitellen, koko maaomaisuus tuli myydä ja työt pääkonttorissa tuli lopettaa viimeistään
vuonna 1929. Suhdanteet näyttivät paranevan vuoden 1925 jälkeen, mutta niin hyviksi ne
eivät kuitenkaan muuttuneet, että yhtiö olisi säästynyt maanmyynniltä. Uleån apulaisjoh-
taja J. E. Johansson esitti huhtikuussa 1926, että Oulujärven vesistöalueella Vaalan itä-
puolella olevia metsiä tarjottaisiin Kajaani-yhtiölle. Johtokunta ei kuitenkaan pitänyt osta-
jaehdokasta huomion arvoisena eikä suostunut edes neuvottelemaan Kajaani-yhtiön joh-
don kanssa. Sitä vastoin amerikkalainen West Virginia Pulp & Paper Co herätti
Uleå-yhtiön johdon myyntihalut ilmaistuaan mielenkiintonsa Kainuun metsiä kohtaan.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Ab Uleå 488/151 917,6 257/89 236,6 265/87 583,8 1/990,9
Kajaanin Puutavara Oy 87/26 484,0 334/89 522,3 341/91 195,4 609/175 465,7
Kymmene Ab, Kymin Oy 44/18 205,0 104/27 487,8 103/32 313,4 100/31 947,5
A. Ahlström Oy 24/13 531,0 25/12 342,0 31/14 672,1 31/13 666,8
Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy 22/9 275,6 21/8 952,2 20/7 894,7 20/7 665,9 
Ab. W. Gutzeit & Co , Enso – 
Gutzeit Oy 16/13 904,6 17/14 630,4 17/13 663,3 18/14 330,1

A. Santaholma Oy 11/7389,5 10/6 174,9 10/6 163,1 10/6 163,1
Halla Oy 5/3 914,1 6/4 504,3 – –
Ab. T. & J. Salvesen 4/3 027,9 4/2 962,6 4/2 962,6 4/2 944,6
Gustaf Cederberg & Co 3/1600,0 3/1 600.0 3/1 600,0 3/1 599,9
Ab. Dahlsbruk 3/798,7 – – –
Kärkkäinen & Putkonen Oy 2/284,0 6/1151,2 8/1 170,9 8/1 159,8
Ab Tornator 1/309,3 2/607,6 2/607,6 2/607,6
Ab Kaukas Fabrik – – – 1/260,6
Kauppahuone Gustaf Ranin 2/258,0 2/258,0 2/258,0 3/258,1
Korpi – Peltola Oy – – 2/220,0 1/198,6
Nevala & Karttula Oy – – 1/82,0 –
apuyhtiöt 50/14 290,2 9/3 007,5 6/1 978,2 5/1 941,8
puutavarayhtiön omistajat 22/8 471,5 18/5 640,3 8/3 506,3 11/4 378,4
yht 784/273 661,0 818/268 077,7 823/265 817,3 827/263 579,4
Lähde: Sama kuin taulukossa 57.

70. Virtanen 1982, s. 124.
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Uleå-yhtiö oli valmis myymään 97 500 hehtaaria metsää, Karolineburgin tilan, Kajaanin-
joen koskiosuudet sekä Uleån omistuksessa olleet Kajaani-yhtiön osakkeet.71

Kajaani-yhtiön johto seurasi huolestuneesti Uleån ja amerikkalaisen West Virginia
Pulp & Paper Co:n kaupanhierontaa. Kajaani-yhtiön pääosakkaat A. Osw. Kairamo ja
Kalle Välimaa joutuisivat osakkeenomistajina vähemmistöön, jos Uleån omistuksessa
olleet Kajaani-yhtiön osakkeet päätyisivät amerikkalaisille. Omien etujensa puolustami-
seksi Välimaa ja Kairamo tekivät kaksi vaihtoehtoista tarjousta Uleå-yhtiölle. Ensimmäi-
sessä he olivat valmiit ostamaan Uleån hallussa olleet Kajaani-yhtiön osakkeet, Karoline-
burgin tilan ja Kajaaninjoen koskiosuudet. Toisessa vaihtoehdossa Kajaani-yhtiö oli edel-
listen lisäksi valmis ostamaan 60 000 hehtaaria Uleån metsiä Etelä-Kainuusta. Myöhem-
min Välimaa ja Kairamo laajensivat tarjoustaan ja olivat valmiita ostamaan koko Uleån
Kainuussa sijainneen maaomaisuuden. Laajennetun tarjouksen kauppasummaksi Väli-
maa ja Kairamo laskivat 72 milj. markkaa.72

Uleå-yhtiön määräämä kaupantekojärjestys oli selvä: amerikkalaiset saivat tehdä pää-
töksensä ensin, ja vasta heidän jälkeensä oltiin valmiita neuvottelemaan Kajaani-yhtiön
johdon kanssa.73 Amerikkalaisten asettaminen etusijalle kaupanteossa saattoi johtua kil-
pailutilanteeseen pyrkimisestä. Amerikkalaisen vaikutusvallan mahdollinen tunkeutumi-
nen yhtiöön, jonka perustamisessa suomalais-kansalliset näkemykset olivat olleet voi-
makkaasti esillä74, ei voinut olla huolestuttamatta Välimaata ja Kairamoa. Amerikkalais-
ten torjumisesta kannatti maksaa.

West Virginia Pulp & Paper Co oli ensisijaisesti kiinnostunut Kainuun metsistä eikä
kauppaan sisältyvistä Kajaani-yhtiön osakkeista. USA:sta tuli Kainuuseen vuonna 1926
kolme asiantuntijaa arvioimaan Uleån metsiä. Heidän mukaansa metsien yleiskunto oli
yllättävän heikko. Arvioitsijoiden kantaan vaikutti myös heidän käsiinsä joutunut muuhun
tarkoitukseen laadittu Uleå-yhtiön metsien yhteenveto, jossa metsien puumäärä oli ilmoi-
tettu hyvin alhaiseksi. Uskoa Uleån metsiin ei palautettu johdon vakuutteluilla kiireessä
tehdystä laskuvirheestä. Ostajaehdokkaan luottamus oli menetetty, ja kauppa jäi teke-
mättä.75

Uleån Kainuun metsäomaisuuden ainoaksi ostajaksi jäi Kajaanin Puutavara Osakeyh-
tiö. Uleå-yhtiö myi 17.12.1926 Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle Kainuusta 64 595 heh-
taaria maata. Pitäjittäin kauppa käsitti seuraavat tila- ja hehtaarimäärät76:

pitäjä tilojen lkm/ha
Kuhmoniemi 73/26 055
Sotkamo 129/29 967
Kajaanin mlk 29/5 856
Vuolijoki 3/1 450
Säräisniemi 3/919
Paltamo 4/348
yht. 241/64 595

71. Virtanen 1982, s. 128.
72. Virtanen 1982, s. 128.
73. Virtanen 1982, s. 128.
74. Virtanen 1982, s. 132.
75. Virtanen 1982, s. 128.
76. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön metsäosaston vuosikertomus 1.11.1926–31.10.1927. Ab Uleå Oy. II E 1.

OMA.
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Ostetut maa-alueet sijaitsivat Kuhmoniemeä lukuun ottamatta Oulujärven ympäristö-
kunnissa. Osasta Kuhmoniemeä oli hyvä uittoyhteys Sotkamon reittiä myöten Kajaaniin.
Kaukokuljetusnäkökohdat huomioon ottaen metsät ostettiin Kajaanin tuotantolaitosten
kannalta parhaimmilta paikoilta. Kajaani-yhtiö osti myös Dahlsbruk Ab:n tilat Sotka-
mosta ja Kuhmoniemeltä 30.11. 1927 tehdyllä kaupalla.77

Ab Uleå Oy myi vuosien 1926 ja 1927 vaihteessa Kainuusta yhteensä reilut 70 000
hehtaaria maata. Ab Uleå Oy:n asema itsenäisenä yhtiönä päättyi vuonna 1936, jolloin se
liitettiin kokonaisuudessaan Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöön. Tällöin myös loput sen
Kainuussa sijainneesta maaomaisuudesta siirtyi Kajaani-yhtiölle. Vielä vuoden 1939 hen-
kikirjoissa Uleån nimiin oli merkitty yksi tila, Sotkamon Jormas kylässä sijainnut Savon-
järvi.78

Muutokset Kymmene Ab:n maanomistuksen määrässä aiheutuivat pääasiassa sen apu-
yhtiöiden maaomaisuuden siirtämisestä yhtiön kirjanpitoon. Halla Ab:n tilat kirjattiin
vasta vuoden 1930 jälkeen Kymmene Ab:n nimiin, vaikka se oli ostanut yhtiön maineen
jo vuonna 1916.79

Vuoden 1930 vaiheilla Kainuussa maata omistaneet apuyhtiöt oli jo sulautettu puuta-
varayhtiöihin. Kuten taulukosta 59 ilmenee, apuyhtiöiden nimissä olleen maaomaisuuden
määrä ei enää vuoden 1930 jälkeen ollut huomattava. Täysin uutena maata omistaneena
yhtiönä toimi Oy Metsämaa. Se oli rekisteröity Kuopioon ja omistajiksi oli kirjattu maan-
viljelijät Emil Rautaharju Vehmersalmelta, Lauri Heikkinen Muuruvedeltä ja Matti Zit-
ting Tuusniemeltä sekä metsänhoitaja Juho Antero Savolainen Helsingistä. Yhtiön omis-
tajia ei voi osoittaa minkään suuren metsäyhtiön johtajiksi tai pääosakkaiksi. Kauppare-
kisterissä yhtiön toimialaksi merkittiin ”maakiinteistöjen hoito ja omistus”.80 On todennä-
köistä, että yhtiö sijoitti maatiloihin laman aikana, jolloin tilojen hinnat olivat edulliset.
Jos yhtiö ei ollut puutavarayhtiö tai puutavarakauppaa harjoittava yhtiö, maanhankinta ei
ollut vastoin vuoden 1915 asetusta tai vuoden 1925 palautuslakia.

Taulukko 59. Apuyhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Kainuussa vuosina 1926–1939 tilojen
lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

77. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön metsäosaston vuosikertomus 1.11.1927–31.10.1928. Ab Uleå Oy. II E 1.
OMA.

78. Sotkamon henkikirjat v. 1939. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb: 134b. OMA.
79. Ahvenainen 1972, s. 44–45. 
80. Patentti ja rekisterihallitus Ea 71.926. KA.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Familje Aktiebolaget Björkenheim 36/10 570,3 4/1 376,9 – –
Satakunnan Maanviljelys Oy 7/1 760,9 3/1 361,0 – –
Oy Metsämaa – – 5/1 941,8 5/1 941,8
Oy Maakiinteistö – – 1/36,4 –
Oy Maaomaisuus 5/1 411,1 – – –
Maanosto Osakeyhtiö Metsola 1/278,3 – – –
Ab. för jordbruk och skogkultur 1/269,6 2/269,6 – –
yht. 50/14 290,2 9/3 007,5 6/1 978,2 5/1 941,8
Lähde: Sama kuin taulukossa 57.
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Puutavarayhtiöiden omistajien nimissä ollut maaomaisuus väheni apuyhtiöiden maa-
omaisuuden tavoin vuoteen 1939 mennessä.

Taulukko 60. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Kainuussa vuosina 1926–1939
tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Ainut maaomaisuuttaan kartuttanut henkilö oli johtaja Lauri Hallman, joka omisti vuon-
na 1939 noin 1 200 hehtaaria maata.

Kainuussa talouspulan aikana puutavarayhtiöt tekivät maakauppoja suhteellisen vähän.
Kokonaisuudessaan yhtiöiden maaomaisuus väheni vuosina 1930–1935 noin 2 200 heh-
taaria eli 0,8 %. Uleå-yhtiön taloudelliset mahdollisuudet maanostoon olivat heikot, ja
Kajaani-yhtiö oli ostanut vuonna 1926 Uleån Oulujärven ympäristössä sijainneet tilat ja
Uleån hallussa olleet Kajaani-yhtiön osakkeet 53 miljoonalla markalla.81 Yhtiö oli inves-
toinut maahan eikä sillä ollut liiemmin tarvetta ostaa maata yksityisiltä. Syvimpinä lama-
vuosina 1931–1932 Kajaani-yhtiö ei tehnyt ainuttakaan tilakauppaa.82 Kymmene Ab:n
taloudellinen tilanne lamavuosina oli olosuhteisiin nähden hyvä. Yhtiö hankki maata
1930-luvulla. Högfors Ab:n ja Läskelä Oy:n maaomaisuuden lisäksi Kymmene Ab teki
kaupat vuosina 1933 ja 1936 yhteensä 10 345 metsähehtaarista83, mutta Kainuun metsiin
se ei sijoittanut.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Weckman, R. 7/2 478,2 11/1 707,9 – –
Hallman, L. 6/755,9 5/7 53,3 6/327,2 8/1 179,7
Kärkkäinen, L. 3/824,3 – – – 
Elfving, R. 1/917,5 – – –
Nieminen, A. 1/200,1 – – –
Ravander, I. 2/3 179,1 2/3 179,1 2/3 179,1 2/3 177,5
Saastamoinen, H. 1/92,8 – – –
Santaholma, S. – – – 1/21,2
Ahlman, E. 1/23,6 – – –
yht. 22/8 471,5 18/5 640,3 8/3 506,3 11/4 378,4
Lähde: Henkikirjat vuosilta 1926, 1930, 1935, 1939. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Bb:77,81,
83, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 125, 128, 129, 130b, 133, 134b, 135b. OMA. OMA. Kainuun pitäjien maare-
kisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA

81. Virtanen 1982, s. 129.
82. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön metsäosaston vuosikertomus 1.11.1931–1.11.1932. Ab Uleå Oy. II E 1.

OMA.
83. Ahvenainen 1972, s. 242–243.
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Yhtiöt hankkivat maata vuosina 1930–1935 seuraavasti84:
pitäjä tilojen lkm/pinta-ala, ha yhtiö
Kajaanin mlk 1/275,3 Kajaanin Puutavara Oy
Kuhmoniemi 5/1 941,8 Oy Metsämaa

3/1 481,9 Kajaanin Puutavara Oy
Paltamo 2/219,9 Korpi–Peltola Oy

1/395,6 A. Ahlström Oy
Puolanka 1/177,4 Ab Uleå Oy
Sotkamo 1/872,0 Kajaanin Puutavara Oy
Suomussalmi 1/82,0 Nevala & Karttula Oy

3/905,1 Ab Uleå Oy
Vuolijoki 1/640,1 A. Ahlström Oy
yht. 19/6 991,1

Asetelmassa on mainittu pelkästään ne tilat, jotka ostettiin yksityishenkilöiltä. Puuta-
varayhtiöiden keskeistä tilakauppaa ei ole otettu huomioon. Talouspulan aikana puutava-
rayhtiöt ostivat Kainuusta noin 7 000 hehtaaria maata. Yhtiöiden maanhankinnan aiem-
paan laajuuteen verrattuna tilakauppoja tehtiin laman aikana vähän. Yhtiöitä ei voi syyt-
tää talollisten hyväksikäytöstä laman aikana. Käsitykset puutavarayhtiöiden huomatta-
vasta maanhankinnasta ja -keinottelusta laman aikana ovat Kainuun osalta liioiteltuja.
Mahdollista keinottelua saattoivat harjoittaa yksittäiset liikemiehet tai puutavarayhtiöi-
den palveluksessa olleet henkilöt sekä pelkästään maanhankintaa varten perustetut yhtiöt,
joille tarjoutui mahdollisuuksia velkaisten talojen lunastamiseen. Todennäköisesti Oy
Metsämaa oli pelkästään maanhankintaan keskittynyt yhtiö, mutta senkin maakaupat jäi-
vät kokonaisuuteen nähden vähäiseksi.

Oleellisinta puutavarayhtiöiden maanhankinnassa ja -omistuksessa Kainuussa vuosina
1926–1939 oli tilanosien luovuttaminen asutuskäyttöön joko vuoden 1922 asutuslain tai
vuoden 1925 palautuslain nojalla. Yhtiöitten laittomasti hankkimasta maasta palautui
maatalouden käyttöön noin 6 500 hehtaaria. Toinen huomattava piirre oli puutavarayhtiöi-
den keskinäiset tilakaupat. Vuonna 1926 Ab Uleå Oy myi Kajaanin Puutavara Osakeyhti-
ölle noin 65 000 hehtaaria maata.

5.3.2. Koillis-Pohjanmaa
Puutavarayhtiöiden maaomaisuus oli suurimmillaan Koillis-Pohjanmaalla vuonna 1916,
jolloin ne omistivat 46 300,0 hehtaaria maata. Vuoteen 1939 mennessä maaomaisuus pie-
neni 7 588,8 hehtaaria eli 16,4 %. Vuosina 1926–1939 yhtiöiden maaomaisuus väheni
kaikista Koillis-Pohjanmaan kunnista lukuun ottamatta vuonna 1926 Kuusamosta erotet-
tua Posiota, missä yhtiöiden maanomistus kasvoi yhdellä tilalla Kemi-yhtiön ostettua
Irninkankaan tilan Hugo Richard Sandbergiltä.85 On mahdollista, että Irninkangas oli
ollut jo Kemi-yhtiön, vaikka se olikin metsäpäällikkö Sandbergin nimissä. Kemi-yhtiön
pääosakkailla oli esimerkiksi Kuolajärvellä huomattava maaomaisuus, joka siirtyi myö-

84. Kajaanin kihlakunnan henkikirjat vuosilta 1930 ja 1935. Kajaanin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto.
Henkikirjat. Bb: 81, 83, 94, 96, 97, 98, 99,100, 101. OMA. Kajaanin mlk:n, Kuhmoniemen, Paltamon, Sot-
kamon, Suomussalmen ja Vuolijoen maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

85. Kuusamon ja Posion henkikirjat v. 1933–1935. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat
Bb: 133. OMA.
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hemmin yhtiön kirjanpitoon. Perustettuun Posion pitäjään siirtyi myös Taivalkosken Kyn-
siperän kylästä Kaukuan tila.86

Taulukko 61. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden maanomistus
Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan,
tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Vuosina 1926–1939 yhtiöiden metsäpinta-ala supistui Koillis-Pohjanmaalla 4 780,6 heh-
taaria eli 11,0 %. Suhteellisesti eniten maaomaisuus pieneni Taivalkoskella, missä yhtiöi-
den metsäala väheni 23,1 %. Pudasjärvellä vastaava luku oli 12,8 %, ja Kuusamon ja
Posion yhdistetty luku oli vain 5,5 %.

Kuva 33. Uittomahdollisuudet paranivat huomattavasti 1930-luvun lopulla Kitkajärven
ympäristössä. Kitkan ja Livon välinen siirtolaitos (Posion Akanlahti) uudistettiin vuosina
1935–1936. Kuva on otettu 76 metriä pitkältä transportilta, jolla tukit nostettiin Kitkajärvestä
noin viisi metriä Livon vedenpintaa korkeammalla olevaan uittorännin alkuosaan. Rännin
pituus oli noin 2,2 kilometriä ja se kulki Kuorikkilammen kautta Livojärven Pyörreselkään.
Rännin uittovesi pumpattiin Kitkajärvestä höyrykäyttöisellä pumpulla, jonka teho oli noin
puoli kuutiometriä sekunnissa.  Kuvateksti: Reino Hämeenniemi. – Posion kotiseutuseura.

86. Kuusamon ja Posion henkikirjat v. 1933–1935. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat
Bb: 133. OMA.

pitäjä 1926 1930 1935 1939
Kuusamo 58/22 217,6 38/14 676,1 37/13 472,1 36/12 842,2
Posio – 20/7 875,4 21/8 158,9 21/8 158,9
Taivalkoski 18/8 208,0 17/7 112,2 17/6 310,4 17/6 310,4
Pudasjärvi 35/13 066,2 37/11 889,2 35/11 135,2 36/11 399,7
yht. 111/43 491,8 112/41 552,9 110/39 076,6  110/38 711,2
Lähde: Kuusamon, Posion, Taivalkosken ja Pudasjärven henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Oulun kihlakun-
nan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat Bb: 121, II 124 a, 130, 131, 133, 134, 135, 217, 218, 313, 290, 291.
OMA. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 87a. OMA. Kuusamon, Posion, Taival-
kosken maarekisterit ja niiden jäljennökset. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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Kuva 34. Akanlahden tukinsiirtolaitoksen huvila. Kitkan hoitoalueen metsänhoitaja Väinö
Riutta perheineen kesänvietossa Posion Akanlahdessa 1920-luvun lopulla.  Kolmiyhtiön
(Varjakka Trävaru Ab, Uleåborgs Sågverk Ab ja J. W. Snellman G:son) rakennuttama
erikoinen ja tyylikäs rakennus purettiin 1960-luvulla ja sen seinähirret päätyivät erään
pientilallisen navettarakennuksen rungoksi. – Vesa Rinteen kokoelma.

Yhtiöiden maaomaisuuden vähenemiseen vaikutti viljelymaan ja viljelyskelpoisen
maan myynti maatalouden tarpeisiin. Maarekisterin mukaan tiloista lohkottiin osia, joissa
viljelymaan tai viljelykelpoisen maan osuus oli lohkotun alueen pinta-alaan nähden
suuri.87 Kuusamossa ja Posiolla toteutumaton isojako esti mainitunlaiset kaupat, mikä
näkyi selvästi myydyn maan määrässä. Alueilla, missä isoajakoa ei ollut tehty, pelkän vil-
jelymaan myynti oli käytännössä mahdotonta, koska tilalle ei voinut osoittaa viljelyksiä.
Palautuslain alaisia alueita Koillis-Pohjanmaalla oli seuraavasti88:

pitäjä laittomasti palautetun
hankittu maa, ha maan määrä, ha

Kuusamo 2 460,3 0,0
Pudasjärvi 1 430,3 1 221,1
Taivalkoski 298,7 113,0
yht. 4 045,9 1 170,3

87. Pudasjärven ja Taivalkosken maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
88. Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 4, 6, 19, 30, 59. I Asutustarkastajan ja asu-

tushallituksen yleisen osaston arkisto. KA. Luettelo ”palautuslain” alaisista Ab Oy:n omistamista kiinteis-
töistä, jotka ovat R. Weckmanin, K. Th. Sohlbergin, K. G. Aejmeaeusen ja A. Laakkosen nimissä. Maakiin-
teistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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Koillis-Pohjanmaalta laittomasti maata oli hankkinut vain Ab Uleå Oy, ja se joutui
palauttamaan 28,9 % vastoin vuoden 1915 asetusta hankkimastaan maasta. Lex Pulkki-
sen velvoittamana joko asutushallitukselle tai kunnille. Kuusamossa sijainneet maa-alu-
eet vapautettiin luovutusvelvollisuudesta, koska isojako oli kesken. Asutushallituksen esi-
tyksestä valtioneuvosto luopui Lex Pulkkisen soveltamisesta Kuusamon tiloihin, koska
laittomia maa-alueita ei voitu yksityiskohtaisesti osoittaa minkään tilan yhteyteen. Näin
ollen keskeneräinen isojako salli Ab Uleå Oy:lle Reinhold Weckmanin nimissä olleeseen
”laittomaan maahan” laillisen omistusoikeuden.89

Pudasjärvellä laittomasti hankittuun maahan asutushallitus suhtautui ankarammin. Ab
Uleå Oy menetti Päätalon 523,8 hehtaarin tilan Pudasjärven kirkonkylästä. Valtioneu-
vosto kieltäytyi lunastamasta tilaa, joten se päätyi myöhemmin 35 000 markasta Pudasjär-
ven kunnalle. Muiden tilojen osalta päädyttiin pelkästään tilan osien luovutuksiin, mitkä
asutushallitus lunasti 55 500 markan hinnasta. Laittomasti hankitun voiton, 17 710,43
markkaa, Ab Uleå Oy joutui palauttamaan valtiolle. Taivalkoskella Uleå-yhtiö joutui
palauttamaan Salmela-Pesiönlammin tilasta 112,95 hehtaaria Taivalkosken kunnalle val-
tioneuvoston kieltäydyttyä lunastusoikeudesta. Aiemmin Salmelan kantatilasta oli myyty
osa K. Nevalalle, joten luovutusvelvollisuus oli osittain jo aiemmin täytetty.90

Tarkasteltaessa puutavarayhtiöiden maanomistusta yhtiöittäin suurimmat muutokset
aiheutuivat yhtiöitten keskinäisistä maaomaisuuden siirroista .

Taulukko 62. Puutavara- ja apuyhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Koillis-Pohjanmaalla
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Ab Uleå Oy:n liiketoimet yhdistettiin vuonna 1936 Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöön.
Tästä huolimatta vielä vuoden 1939 henkikirjoissa osa tiloista oli kirjattu Uleå-yhtiön
nimiin. Yksi Uleån omistamista tiloista siirtyi Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön, Veitsi-
luoto Oy:n ja Suomen Pankin vuonna 1936 perustamalle Oulu Oy:lle. Familje Aktiebola-
get Björkenheim luopui ainoasta Koillis-Pohjanmaalla sijainneesta tilastaan vuoden 1935

89. Luettelo ”palautuslain” alaisista Ab Uleå Oy:n omistamista kiinteistöistä, jotka ovat R. Weckmanin, K. Th.
Sohlbergin, K. G. Aejmelaeusen ja A. Laakkosen nimissä. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia
v. 1912–1935. Ab Uleå Oy II Gb:4. OMA.

90. Luettelo ”palautuslain” alaisista Ab Uleå Oy:n omistamista kiinteistöistä, jotka ovat R. Weckmanin. K. Th.
Sohlbergin, K. G. Aejmelaeusen ja A. Laakkosen nimissä. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia
v. 1912–1935. Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Kajaanin Puutavara Oy – – – 45/18 498,5
Trävaru Ab Kemi 7/1 691,2 7/1 691,2 8/1 974,7 8/1974,7
Oulu Oy – – – 1/299,6
A. Santaholma Oy 2/1 364,1 2/1 364,1 2/1 364,1 2/1364,1
Puutavara Osuusliike Tapiola 1/278,9 1/278,9 1/278,9 –
Ab Uleå Oy 94/37 227,2 96/36 094,8 97/34 305,2 53/15 889,1
apuyhtiöt
Familje Aktiebolaget Björkenheim 1/468,5 1/468,5 1/468,5 –

puutavarayhtiön omistajat 6/2 461,9 5/1 655,4 1/685,2 1/685,2
yht. 111/43 491,8 113/41 552,9 109/39 076,6 110/38 711,2
Lähde: Sama kuin taulukossa 61.
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jälkeen. Tila oli erillään Kymmene Ab:n Kainuun maaomaisuudesta, eikä se ollut paras
mahdollinen sijoituskohde. Myös Puutavara Osuuskunta Tapiola luopui tilastaan. Trävaru
Ab Kemin ja A. Santaholma Oy:n maaomaisuuden määrässä ei tapahtunut huomattavia
muutoksia.

Puutavarayhtiöiden omistajien nimissä ollut maaomaisuus väheni Koillis-Pohjan-
maalla vuodesta 1926 lähtien. Kaikki oululaisten sahayhtiöiden perustajat tai heidän peri-
kuntansa luopuivat vähitellen maaomaisuudestaan. Suurin osa siitä siirtyi Uleålle tai
Kajaani-yhtiölle. Henkikirjojen mukaan vuoden 1939 alussa ainoa maata omistanut
sahanomistajana oli Juhani Santaholma, jolla oli Pudasjärven Hetejärvellä Saunakankaan
628,2 hehtaarin maatila.

Taulukko 63. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Koillis-Pohjanmaalla vuosina
1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaa, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Talouspulan aikana yhtiöt hankkivat varsin vähän maata Koillis-Pohjanmaalta. Yhtiöt
eivät ostaneet ainuttakaan tilaa Taivalkoskelta, Pudasjärveltä ja Kuusamosta vuosina
1930–1935. Ainostaan Puutavarayhtiö Kemi osti Posiolta yhden tilan. Iijokivartta han-
kinta-alueena91 pitäneet yhtiöt Ab Uleå Oy, A. Santaholma Oy, Raahe Oy ja Rauma
Wood Ltd. kärsivät lamavuosina pahoista talousvaikeuksista. Niillä ei ollut minkäänlaisia
edellytyksiä maanhankintaan tai keinotteluun perinteisellä hankinta-alueellaan Iijokivar-
ressa.

5.3.3. Peräpohjola ja Lappi

Puutavarayhtiöiden maaomaisuus oli suurimmillaan Peräpohjolassa ja Lapissa vuonna
1916, jolloin ne omistivat 114 753,1 hehtaaria maata. Yhtiöiden metsämaan ala pieneni
tasaisesti 91 031,6 hehtaariin vuoteen 1939 tultaessa. Metsäomaisuus oli vähentynyt suu-
rimmasta laajuudestaan 23 721,5 hehtaaria eli 20,7 %.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Fellman, K. A. 1/264,9 – – –
Paloheimo, K. A. 1/355,0 1/355,0 – –
Santaholma, J 1/685,2 1/685,2 1/685,2 1/685,2
Sohlberg, K. Th. 2/822,3 – – –
Weckman, R. 1/334,5 4/615,2 – –
yht. 6/2 461,9 6/1 655,4 1/685,2 1/685,2
Lähde: Sama kuin taulukossa 61.

91. Kahiluoto 1990, s. 79–81. Vapaasalo 1953, s. 341.
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Taulukko 64. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja
Peräpohjolassa vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Kunnittain tarkasteltuna yhtiöiden maa-ala vähentyi eniten Kemijoen latvoilla, erityisesti
Kuolajärvellä ja Sodankylässä sekä myös Ounasjokivarressa Kittilässä. Mainitut pitäjät
olivat Kemi-yhtiön maanhankinnan keskeisimpiä alueita. Vuosina 1935–1939 Kemi-yhtiö
myi Kuolajärveltä noin 5 500 hehtaaria maata. Pitäjän isojako päättyi yksityismaiden osal-
ta vuonna 193392, jolloin maanomistusolot muuttuivat olennaisesti. Ennen isoajakoa
Kemi-yhtiö ei voinut myydä tilan osia, ja yksityisen maanomistuksen synnyttyä maanvilje-
lys elpyi ja viljelymaan tarve kasvoi. Kuolajärven isostajaosta käytetään vieläkin nimitys-
tä ”ensimmäinen jälleenrakennuksen kausi” kuvaamaan sitä talouden elpymistä, jota oli
pitkään kahlinnut toteutumaton isojako.93 Kemi-yhtiölle tarjoutuivat hyvät mahdollisuu-
det myydä maanviljelykseen käyttökelpoisia maa-alueita, jotka eivät soveltuneet metsäta-
louden harjoittamiseen. Lisäksi Kemi-yhtiö lahjoitti 1930-luvun lopulla osia kantatiloista
taloineen, peltoineen ja kotitarvemetsineen takaisin niiden perillisille, jotka olivat vuonna

pitäjä 1926 1930 1935 1939
Alatornio 8/1 073,2 10/1 333,7 12/1 415,2 11/1 251,4
Karunki – – – –
Kemijärvi 26/14 881,9 26/14 881,8 27/15 880,1 27/15 880,1
Kemin mlk 5/949,4 8/1 212,1 5/1 093,7 5/1 112,8
Kittilä 24/19 649,5 21/16 519,4 20/14 942,4 20/14 685,7
Kolari 6/2 255,8 6/2 275,6 6/1 557,7 6/1 557,7
Kuolajärvi 28/17 590,4 33/19 381,7 24/19 284,2 24/13 774,4
Muonio 1/546,4 1/546,4 1/546,4 1/546,4
Pelkosenniemi 9/7 592,4 8/6 535,9 7/6 238,0 8/6 215,6
Ranua 5/2 424,4 5/2 424,5 5/2 424,5 5/2 357,3
Rovaniemen mlk ja kaup-
pala 16/7 011,1 18/6 008,2 17/5 510,5 17/5 585,9

Simo 2/2 320,8 1/1 931,3 1/1 931,3 2/1 971,9
Savukoski 6/4 513,8 6/3 949,3 5/3 386,7 5/3 386,2
Sodankylä 39/15 898,0 38/13 408,5 38/13 010,5 36/11 863,3
Tervola 3/775,3 3/775,3 3/775,3 3/775,3
Turtola 12/4 865,2 12/4 700,8 10/3 815,1 5/2 754,4
Ylitornio 19/3 126,4 19/3 126,4 5/1 803,5 5/1 803,5
Yht. 209/105 474,2 214/99 010,8 186/93 615,2 180/91 031,6
Lähde: Kemin kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1930, 1935, 1939. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat. Ou 318, 377. KA. Bb: 70, 70a, 72, 73, 73a, 74, 75, 89a, 81, 81a, 82, 84, 84a, 85, 85a, 86,
86a, 87a OMA. Lapinkihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1930, 1935, 1939 Lapin kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat. Ou 319, 378, L9. KA. Kittilän kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1939. Kittilän kihlakun-
nan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. L 10. KA, Bb1: 22, 36, 45. OMA. Lapin ja Peräpohjolan kuntien maa-
rekisterikirjat ja niiden jäljennökset. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tilakohtainen
lainhuutokortisto OMA.

92. Suomaa 1983, s. 75.
93. Heinänen 1996, s. 95.
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1912 myyneet tilansa yhtiölle.94 Kemijärvellä yhtiöiden maaomaisuus ei vähentynyt, kos-
ka keskeneräinen isojako esti tilan osien kaupat maanviljelys- ja asutustarkoituksiin.

Sodankylässä vuosina 1926–1939 Anders Kurth & Co luopui vähitellen maaomaisuu-
destaan. Maa-alue väheni myös Kemi-yhtiön myymien lohkotilojen myötä. Maatalous-
maan erottaminen kantatilasta näkyi myös yhtiön omistukseen jääneen tilan osan nimen
muutoksesta. Usein nimen eteen liitettiin sana metsä korostamaan tilan uutta luonnetta.
Esimerkiksi Sodankylän Vaiskojärvellä sijainneet tilat Metsä-Syrjälä ja Metsä-Mäkelä.95

Kittilässä suurin muutos yhtiöiden maaomaisuudessa tapahtui vuoden 1926 jälkeen, jol-
loin Anders Kurth & Co, Trävaru Ab Torneå ja Kemin Puutavarayhtiö myivät jokainen
yhden tilan. Tilat olivat pinta-alaltaan varsin suuria, 430,2–872,8 hehtaaria.96

Kemin maalaiskunnasta ja kaupungista Kemi-yhtiö omisti vuoteen 1939 tultaessa
yhteensä 51 tonttia.97 Metsätalouden harjoittamista varten palstat olivat kokonsa ja sijain-
tinsa perusteella sopimattomia. Todennäköisesti maa-alueet oli tarkoitettu tehtaiden varas-
topaikoiksi, asuinalueiksi ja työväestön puutarhapalstoiksi sekä vesiosuuksien hankkimi-
seksi tai johonkin muuhun teollisuuden harjoittamisen kannalta välttämättömään tarpee-
seen.

Tornionjokivarressa yhtiöiden maaomaisuus pieneni Aavasaksa Oy:n ja Tengeliö Oy:n
maanmyynnin vuoksi. Yhtiön maaomaisuus oli karttunut vuoden 1926 jälkeen, jolloin
suurin osa Hugo Richard Sandbergin nimissä olleesta omaisuudesta siirrettiin yhtiön kir-
janpitoon. Yhtiön liiketoimet jäivät kuitenkin lyhytaikaisiksi, ja sen maaomaisuus myy-
tiin.98

Yhtiöiden maaomaisuuden pienenemiseen Lapissa ja Peräpohjolassa eivät vaikuttaneet
juuri nimeksikään Lex Pulkkisen velvoitteet. Palautuslain alaisia tiloja oli Lapissa ja
Peräpohjolassa vain viisi. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 1 547,76 hehtaaria.
Kemi-yhtiö oli hankkinut neljä laitonta tilaa ja 1 393,37 hehtaaria sekä Aavasaksa Oy
yhden 154,39 hehtaarin tilan.99 Kemi-yhtiö joutui palauttamaan asutushallitukselle
906,405 hehtaaria ja Aavasaksa Oy:n maaomaisuuteen ei kajottu laisinkaan.100

Puutavarayhtiöiden maanomistuksessa huomattavimmat muutokset tapahtuivat yhtiöit-
ten keskinäisten maakauppojen myötä. Kemin Puutavara Osakeyhtiö osti vuonna 1935
Trävaruaktiebolaget Torneån maaomaisuuden101: reilut 11 000 hehtaaria. Henkikirjoissa
mainittiin vielä vuonna 1939 tilojen omistajaksi kolmea tilaa lukuun ottamatta Trävaruak-
tiebolaget Torneå. Tilakaupan myötä Kemi-yhtiön maaomaisuuden määrä kasvoi noin
85 600 hehtaariin Lapissa ja Peräpohjolassa.

Ranualla sijainneet Ab Uleå Oy:n tilat siirtyivät vuoteen 1939 mennessä Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiölle ja osa Anders Kurth & Co:n maatiloista siirtyi Kuusiluodossa

94. Heinänen 1996, s. 95.
95. Vaiskojärven kylä. Sodankylän maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
96. Kittilän henkikirjat v. 1925 ja 1930. Kittilä kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Ou 271, 319.

KA. Kittilän maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. Tuomiokuntakohtainen lain-
huutokortisto. OMA.

97. Maanvuokraus ja maanomistusasiain rekisteri. Lakiasiain osasto. Kemi Oy. OMA.
98. Virtanen 1993, s. 125.
99. Taulukot 49 ja 50.
100. Palautuslain voimaan tullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 30, 31, 58, 59. I Asutustarkastajan ja asutus-

hallituksen yleisen osaston arkisto. KA. Kemin mlk:n, Ranuan, Rovaniemen, Pelkosenniemen ja Ylitornion
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

101. Virtanen 1993, s. 386.
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sahausta harjoittaneelle W. Roosenlew & Co. Muuten yhtiöiden maanomistus ei muuttu-
nut huomattavasti, kuten seuraavasta taulukosta voidaan havaita.

Taulukko 65. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuuden määrä väheni huomattavasti vuoteen
1939 tultaessa. Noin 14 500 hehtaarin maaomaisuudesta oli jäljellä vuonna 1939 reilu
tuhat hehtaaria. Kemi-yhtiön johtohenkilöiden tai heidän perikuntiensa nimissä olleet
metsät siirtyivät vähitellen yhtiölle. Snellmania, Pentzinia tai Weckmania ei enää vuonna
1935 merkitty yhdenkään tilan omistajaksi. On todennäköistä, että tilat olivat koko ajan
yhtiön omaisuutta, mutta niiden siirtämistä yhtiön kirjanpitoon ei pidetty kiireellisenä.

Omistaja 1926 1930 1935 1939
Aavasaksa Oy 1/154,4 18/1 815,8 5/584,1 1/105,1
G. & C. Bergbom 1/296,4 – – –
Halonen Ångsåg Ab 2/2 370,8 2/2 300,7 – –
Kalliokoski Oy – – 1/1 931,3 1/1 931,3
Kajaanin Puutavara Oy – – – 4/2 007,9
Trävaru Ab Kemi 129/69 153,0 153/74 432,9 147/74 396,9 149/74 588,7
Kemijoensuu Ab 1/319,3 3/299,9 4/348,9 3/186,8
Ab Anders Kurth & Co 8/2 700,3 6/2 070,2 – –
Pulp Wood Ab 1/76,5 1/76,5 – –
Reposaaren Höyrysaha Oy 1/395,6 1/395,6 1/395,6 1/395,6
W. Rosenlew & Co – – 4/1 277,8 4/1 277,8
J. W. Snellman G:son 2/892,5 2/892,5 1/581,8 –
Tengeliö Oy 1/579,7 1/579,1 – –
Trävaru Ab Torneå 13/11 974,1 14/11 022,7 16/11 182,3 13/9 408,6
Ab Uleå Oy 4/2 007,9 4/2 007,9 4/2007,9 –
Veitsiluoto Oy – – – 1/40,6
puutavaraliikkeen omistajat 45/14 553,7 9/3 117,4 3/908,8 3/1 089,2
yht. 209/105 474,2 214/99 010,8 186/93 615,2 180/91 031,6
Lähde: Sama kuin taulukossa 64.
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Taulukko 66. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Lapissa ja Peräpohjolassa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Talouspula koetteli Peräpohjolaa ankarasti. Esimerkiksi Rovaniemellä asutustilallisten
vaikeudet olivat huomattavia, ja vuonna 1934 oli peräti 235 pakkohuutokauppaa. Tilat
eivät olleet elinkelpoisia, ja metsätöiden väheneminen ja palkkojen pieneneminen koitui
pientilallisten kohtaloksi.102 Vastaavanlaiset vaikeudet kohtasivat varmaan myös muut
Metsä-Lapin tai Peräpohjolan pientilalliset, jotka hankkivat metsätöistä lisäansioita. Kitti-
län, Savukosken, Pelkosenniemen, Kuolajärven ja Sodankylän asukkaille metsätyöt oli-
vat olleet tuiki tärkeitä.

Talouspulan aikana vuosina 1930–1935 yhtiöt ostivat maatiloja Lapista ja Peräpohjo-
lasta seuraavasti103:

pitäjä tilojen lkm/pinta-ala, ha yhtiö
Rovaniemi 3/486,6 Puutavara Oy Kemi
Kemijärvi 1/713,0 Puutavara Oy Kemi
Alatornio 1/58,2 Puutavara Oy Kemi
Turtola 1/296,0 TrävaruAb Torneå
Kolari 2/720,7 TrävaruAb Torneå
Kittilä 1/261,0 Puutavara Oy Kemi
Sodankylä 3/529,2 Puutavara Oy Kemi
yht. 12/3 064,7

Talouspulan aikana puutavarayhtiöt ostivat Lapista ja Peräpohjolasta maata noin 3 000
hehtaaria. Kemi-yhtiö hankki 2 048,0 hehtaaria ja Trävaruaktiebolaget Torneå 1 016,7
hehtaaria metsää. VIRTASEN mukaan Kemi-yhtiö lopetti maanostot vuoden 1916 jäl-
keen.104 Henkikirjojen tietoihin verrattuna väite on ristiriitainen.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Fellman, K. A. – – – 1/346,7
Kurth, O. 3/1 122,8 3/1122,8 2/742,5 2/742,5
Pentzin, K. A. 2/1 659,7 1/564,7 – –
Pentzin, Fr. 1/1 205,8 – – –
Poropudas, V. 2/1 061,0 – – –
Rosenlew, H. 1/415,8 1/415,8 – –
Rosenlew, W. 2/1 112,5 1/547,4 – –
Sandberg, H. R. 26/4 513,7 2/300,0 1/166,3 –
Snellman, A. 2/1 296,0 – – –
Snellman, K. A. 4/1 782,7 – – –
Tarsaranta, A. 1/308,3 1/166,7 – –
Weckman, R. 1/75,4 – – –
yht. 45/14 553,7 9/3 117,4 3/908,8 3/1 089,2
Lähde: Sama kuin taulukossa 64.

102. Enbuske 1997, s. 178.
103. Lapin ja Peräpohjolan pitäjien henkikirjat vuosilta 1930 ja 1935. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan

arkisto. Henkikirjat. Bb: 73, 73a, 74, 75, 81, 81a, 82. OMA. Ou 318, 377. KA. Lapin kihlakunnan henkikir-
joittajan arkisto. Henkikirjat. Ou 319, 378. KA. Rovaniemen, Ranuan, Kemijärven, Alatornion, Turtolan,
Kolarin, Kuolajärven, Kittilän ja Sodankylän maarekisterikirjat tai niiden jäljennökset. Kunnittaisten maa-
rekisterien kokoelma. OMA.

104. Virtanen 1993, s. 386.
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Lapin ja Peräpohjolan laajaan pinta-alaan ja tilamäärään suhteutettuna 12 tilan ja rei-
lun 3 000 hehtaarin maakauppaa ei voi pitää missään mielessä keinotteluhakuisena liike-
toimena. Maanhankinta oli Kemijärven maanostoa lukuun ottamatta tilan osien kauppaa,
joten talousvaikeuksiin joutunut talonpoika saattoi turvautua lohkotilan myyntiin. Tila-
kauppoja tehtiin lamavuosien aikana, ja se saattoi antaa aihetta huhuihin, joiden mukaan
yhtiö käytti velkaantunutta isäntää häikäilemättömästi hyväksi. Perimätiedossa on vielä-
kin tarinoita Peräpohjolan perukoilla kiertelevistä ”metsäherroista”, jotka houkuttelivat
isäntiä kaupantekoon. Ostomiehiä saattoikin liikkua, mutta he saivat tahtonsa läpi vain
kahdessatoista tapauksessa.

5.3.4. Oulun ja Raahen seudut

Oulun seudun puutavarayhtiöiden maanomistus poikkesi muusta Pohjois-Suomesta: se oli
suurimmillaan vuonna 1926. Yhtiöiden maaomaisuus kasvoi tasaisesti vuodesta 1885
vuoteen 1926, jolloin yhtiöt omistivat Oulun lähipitäjistä 19 885,4 hehtaaria maata. Vuo-
teen 1939 tultaessa omaisuuden määrä oli supistunut suurimmasta laajuudestaan 18,5 %
eli 3 669,1 hehtaaria.

Taulukko 67. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Oulun seudulla
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Vuosina 1925–1926 yhtiöiden maaomaisuus kasvoi noin 900 hehtaaria. Yhtiöt kartuttivat
maa-alaansa muutaman sata hehtaaria Haukiputaalla ja Utajärvellä. Mistään laajamittai-
sesta maanhankinnasta ei ollut kyse. Vuoteen 1939 tultaessa eniten yhtiöiden maaomai-
suuden määrä väheni Utajärvellä, noin 2 500 hehtaaria. Osa Uleå-yhtiön maaomaisuudes-

pitäjä 1926 1930 1935 1939
Haukipudas 26/2 886,6 26/2 881,0 28/2 558,4 29/2 839,5
Ii 10/1 995,7 8/1 666,4 8/1 600,3 11/1 277,8
Kempele – – – –
Kiiminki 1/493,4 1/493,4 1/493,4 3/486,4
Kuivaniemi – – – –
Liminka – – – –
Lumijoki – – – –
Muhos 10/5 417,4 10/5 254,8 11/5 254,6 14/5 940,8
Oulujoki 2/492,6 3/410,2 3/382,1 1/344,6
Oulunsalo 2/347,8 2/346,8 2/346,8 6/248,0
Temmes – – – –
Tyrnävä – – – –
Utajärvi 19/7 358,8 25/7 449,6 26/5 889,7 25/4 837,6
Yli-Kiiminki 1/226,8 – – –
Yli-Ii 2/666,3 1/241,6 1/241,6 1/241,6
Yht. 73/19 885,4 76/18 743,8 80/16 766,9 90/16 216,3
Lähde: Oulun seudun pitäjien henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat. Bb: 123, 124a, 128, 129, 130, 134, 135, 150,195, 263, 279, 346,381. Oulun seudun pitäjien
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA. AbUleå Oy:n tilojen pinta-alaluetteloita.
Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia vuosina 1912–1935 Ab Uleå Oy. II Gb:4. OMA.
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ta siirtyi kaupan myötä Vaala ja Toppila Osakeyhtöille, jolloin niistä lohkottiin tarpeeton
maa ulkopuolisille myytäväksi.105 Kainuun tavoin yhtiöt eivät myyneet asutushallituksel-
le lainkaan maata vapaaehtoisilla kaupoilla.

Palautuslain alaisia tiloja Oulun seudulla oli yhteensä 4 269,5 hehtaaria Haukipu-
taalla, Iissä, Oulunsalossa, Utajärvellä ja Ylikiimingissä. Laittomasti maata oli hankkinut
ainoastaan Ab Uleå Oy.106 Yhtiö joutui palauttamaan maata seuraavasti107:

pitäjä laittomasti palautetun
hankittu maa, ha maan määrä, ha

Utajärvi 1 130,6 1 100,5
Ii 408,7 408,7
Oulunsalo 14,1 0,0
Haukipudas 2 449,3 342,4
Ylikiiminki 266,8 266,8
yht. 4 269,5 2 118,4

Ab Uleå Oy joutui palauttamaan 49,6 % hankkimastaan maasta. Yhtiö vapautettiin huo-
mattavasta osasta luovutusvelvollisuuttaan Haukiputaalla. Osa viljelykseen soveltuvasta
maasta oli jo ennätetty myydä talollisille, ja tilat olivat luonteeltaan enemmän vesi- kuin
metsätiloja, ja vesitiloihin ei sovellettu palautuslakia.

Vuosina 1935–1939 yhtiöt ostivat runsaasti tontteja Haukiputaalta vesiosuuksien var-
mistamiseksi. Suurin osa tonteista sijaitsi siinä osassa Kellon kylää, joka nykyisin kuuluu
Oulun kaupunkiin108:

yhtiö tonttien lkm
Raahe Oy 77
Oulu Oy 157
Toppila Oy 5
A. Santaholma Oy 3
Rauma Wood Ltd 3
yht. 245

Ab Uleå Oy teki vuonna 1933 yhteensä 53 vesioikeuksia koskevaa kauppaa, joihin yhtiö
sai omistusoikeuden vasta vuosien kuluttua. Mainitusta syystä ostetut alueet merkittiin
viipeellä henkikirjoihin. Uleå-yhtiö hankki vesioikeuksia, koska se halusi saada muista
riippumattoman käyttöoikeuden Pateniemen edustalla oleviin laiva- ja tukkisatamiin sekä
sahalaitoksen tarvitsemiin vesijättö- ja yhteismaihin. Uleå saikin 66,23 % osuuden Kel-
lon jakokunnan jakamattomiin vesialueisiin, vesijättömaihin ja meren rannalla oleviin
yhteisiin maihin. Vastaava osuus Kuivaksen jakokunnan alueella oli 55,63 %.109

Tonttien nimeen liitettiin miltei poikkeuksetta sana vesi korostamaan niiden luonnetta.
Esimerkiksi Kellon kylässä sijainneet Vesihekkala, Vesikunnas, Vesiylijukuri. Tonttien ja
palstojen pinta-alat olivat pieniä, muutamasta tuhannesta neliömetristä muutamaan heh-

105. Utajärven henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat.
Bb: 123, 130, 135, 346. OMA. Utajärven maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

106. Taulukko n:o 52.
107. Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 4, 6, 7, 9, 10, 14, 26, 27, 54, 58, 60. I asutus-

tarkastajan ja asutushallituksen yleisen osaston arkisto. KA. Luettelo palautuslain alaisista Ab. Uleå Oy:n
omistamista kiinteistöistä, jotka ovat R. Weckmanin, K. Th. Sohlbergin, K. G. Aejmelaeusen ja A. Laakko-
sen nimissä. Maakiinteistöjä koskevia luetteloita ja laskelmia v. 1912–1935. II Gb:4.

108. Haukiputaan henkikirjat v. 1939. Oulun kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 150. OMA.
109. Oulun metsäkonttorin toiminta v. 1934. Ab Uleå Oy. II E 2. OMA.
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taariin, joten puutavarayhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärän kannalta niillä ei ollut
suurtakaan merkitystä.

Teollisuuslaitoksia rakennettaessa vesiosuuksien omistaminen oli tärkeää. Esimerkiksi
selluloosatehdas tarvitsi toimiakseen vettä, ja jätevesikysymys merenrannalla ei ollut rat-
kaistavissa vesialueen haltijaa kuulematta. Vesiosuuksien hankkiminen oli tärkeää myös
mahdollisen syväsataman rakentamista silmällä pitäen. Lisäksi tontteja voitiin käyttää
asutustarkoituksiin ja rantaniittyjä yhtiön maatalouden harjoittamiseen.

Huomattavin muutos puutavarayhtiöiden maanomistuksessa tapahtui, kun Ab Uleå
Oy:n tilat siirtyivät Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle, Oulu Oy:lle, Toppila Oy:lle ja
Vaala Oy:lle. Jo aiemmin Reinhold Weckmanin tilat oli kirjattu Uleån ja Kajaani-yhtiön
nimiin.

Taulukko 68. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus yhtiöittäin ja
henkilöittäin Oulun seudulla vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan
mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Talousvaikeuksiin joutunut Uleå-yhtiö oli myynyt vuonna 1926 Kainuusta Oulujärven
ympäriltä noin 64 000 hehtaaria maata Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle. Samoihin
aikoihin ajankohtaiseksi tuli myös Utajärven Niskan kylässä (Vaala) sijainneen Ab Uleå
Oy:n omaisuuden myynti. Uleå-yhtiön toimitusjohtaja Björn Weckman, johtaja Gösta
Serlachius, varatuomari Åke Gartz ja englantilaiset J. Dixon, O. Dixon, W.H. Dixon sekä
C. Dixon olivat perustaneet kaksi yhtiötä: Oy Vaalan ja Oy Toppilan. Osakeyhtiö Toppi-
laa varten ostettiin Toppilan saha ja kaksi tilaa sellutehdasta ja satamavarastoa varten.
Selluloosatehtaan rakennushankkeet aloitettiin ripeästi, ja tuotanto aloitettiin Toppilassa
1931. Vaala Oy suunnitteli rakentavansa Utajärven Niskakoskeen voimalaitoksen ja puu-
hiomon.110 Suunnitelmiin kuului myös Niskakosken lähettyvillä olleiden Uleå-yhtiölle
kuuluvien tilojen osto. Kauppakirja allekirjoitettiin 26.11.1926, jolloin Uleå-yhtiö myi
kahdeksan tilaa, yhteispinta-alaltaan 3 844,4 hehtaaria, kaikkine rakennuksineen ja laitok-
sineen sekä etuineen Vaala Oy:lle 13 miljoonalla markalla.111 Vaalan rakentaminen

omistaja 1926 1930 1935 1939
Kajaanin Puutavara Oy – – – 35/3 408,7
Oy Martinniemi Ltd 2/229,1 2/229,1 2/229,1 2/229,1
Oulu Oy – – – 6/623,6
Raahe Oy – – – 1/377,5
Reposaaren Höyrysaha Oy 1/448,6 1/479,3 1/413,2 1/409,7
A. Santaholma Oy 3/258,6 3/256,0 3/256,0 3/256,0
Tikkala Oy 2/1 430,4 2/1 430,4 2/1 430,4 2/1 430,4
Toppila Oy – – – 2/475,7
Ab Uleå 42/14 229,3 37/9 609,1 55/10 569,9 27/6 433,5
Vaala Oy – 11/4 158,8 11/3 351,1 10/2 421,8
Poropudas, V. 1/148,0 – – –
Weckman, R. 22/3 141,4 20/2 581,1 6/517,2 1/150,3
yht. 73/19 885,4 76/18 743,8 80/16 766,9 90/16 216,3
Lähde: Sama kuin taulukossa 67.

110. Virtanen 1982, s. 130.
111. Kauppakirja Toppilan ja Vaalan myynnistä englantilaisille. Ab Uleå Oy. 1 F 5. OMA.
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perustui parantuneiden liikenneyhteyksien varaan. Kontiomäki–Oulu -radan rakentamis-
päätöksen jälkeen olosuhteet muuttuivat ratkaisevasti. Niskakoskella valmistettu hioke oli
laivattavissa Oulussa. Aiemmat suunnitelmat Vaalan rakentamisesta olivat pääasiallisesti
rauenneet rautatien puuttumisen vuoksi.112

Vaalan rakentaminen ei toteutunut parantuneista liikenneyhteyksistä huolimatta.
Rakennusluvat viivästyivät, ja rakentamista ei enää aloitettu lupapäätöksen jälkeen. Vaala
Oy:n ainoaksi tehtäväksi jäi tilojen hoito.113 Tiloista lohkottiin vähitellen osia myytäväksi
ja yhteispinta-ala pieneni vuoteen 1939 mennessä noin 1 800 hehtaaria. Aikoinaan Mylly-
rannan ruukin omistuksessa olleet tilat päätyivät suomalais-englantilaiselle yhtiölle.

Reinhold Weckmanin nimissä ollut maaomaisuus oli ollut suurimmillaan vuonna 1926,
jolloin hänet oli kirjattu 3 141,4 hehtaarin omistajaksi. Vuoteen 1939 tultaessa maaomai-
suus pieneni huomattavasti sen siirryttyä osittain palautuslain myötä asutushallitukselle
tai Uleå- tai Kajaani-yhtiölle.

Raahen seudulla puutavarayhtiöiden maaomaisuus oli ollut suurimmillaan vuonna
1910, jolloin ne omistivat 8 312,7 hehtaaria maata. Vuoteen 1939 tultaessa yhtiöt omisti-
vat enää 5 296,0 hehtaaria: maa-ala oli pienentynyt 3 016,7 hehtaaria eli 36 %. Yhtiöt
myivät maata vapaaehtoisin kaupoin, palautuslain alaisia tiloja oli vain yksi Alavieskassa.
W. Rosenlew joutui palauttamaan 100,54 hehtaarin Kovala n:o 5:n asutushallitukselle.114

Taulukko 69. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Salon kihlakunnassa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

112. Virtanen 1982, s. 128.
113. Virtanen 1982, s. 130.
114. Palautuslain voimaantullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed I Asutustarkastajan ja asutushallituksen ylei-

sen osaston arkisto. KA.

pitäjä 1926 1930 1935 1939
Alavieska 1/136,5 – – –
Kalajoki 2/431,2 3/451,2 4/462,7 4/462,7
Merijärvi 3/660,8 3/660,8 3/660,8 3/662,2
Oulainen 2/66,4 3/73,6 4/164,6 6/279,6
Paavola 8/2 147,3 10/2 126,0 9/2 030,0 11/2 155,8
Pattijoki – – – –
Pyhäjoki 2/390, 8 2/390,8 3/404,1 3/404,1
Rantsila – 1/88,8 1/88,8 1/88,8
Rautio 2/83,1 2/83,1 2/83,1 3/108,5
Revonlahti 6/270,6 – – –
Salo – – – –
Sievi – – – –
Siikajoki 4/1225,8 3/612,8 3/608,4 3/608,4
Vihanti – – 1/125,7 1/125,7
Ylivieska 3/441,3 3/440,2 3/440,2 3/440,2
yht. 33/5 853,8 30/4 927,3 33/5 068,4 38/5 296,0
Lähde: Salon kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Salon kihlakunnan henkikirjoittajan
arkisto. Henkikirjat Bb: 131, 132, 133, 134, 139, 155, 163, 181, 201. OMA. Salon kihlakunnan pitäjien maare-
kisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.
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Vuosina 1926–1939 yhtiöiden maanomistuksessa tapahtui varsin vähän muutoksia. Pin-
ta-ala pieneni vain 557,8 hehtaaria. Vuonna 1930 yhtiöiden maaomaisuus oli pienimmil-
lään, hieman alle 5 000 hehtaaria. Kunnittain tarkasteltuna pinta-alamuutokset olivat
vähäisiä, ainoastaan Siikajoella yhtiöiden omistaman maan pinta-ala väheni 613,0 hehtaa-
ria Reposaaren Höyrysaha Oy:n ja Ab Uleå Oy:n maakauppojen myötä. Yhtiöiden maan-
hankinta oli miltei olematonta, maaomaisuuden määrä kasvoi ainoastaan Vihannissa ja
Oulaisissa yhteensä reilut 200 hehtaaria. Kuten aiemmin on jo todettu, Oulun ja Raahen
seudut eivät olleet Muhosta ja Utajärveä lukuun ottamatta varsinaisia metsätalousalueita.
Yhtiöiden puuhuollon kannalta tilat eivät olleet tärkeitä, joten niistä luopuminen ei isom-
min vaikuttanut yhtiöiden toimintaan. Käyttökelpoisimpia tiloja raaka-aineen hankinnas-
sa olivat olleet A. Santaholma Oy:n ja Ab Finska Kolaffärenin tilat, koska molemmat
yhtiöt jalostivat muutakin kuin tukkipuuta. A. Santaholma tarvitsi paperipuuta Pyhäjoen
hiomoon, ja yksi syy tilojen hankintaan oli hiokkeen valmistus.115Ab Finska Kolaffären
hiilittämöön kelpasi huonompikin puu, tosin sen toiminta päättyi heti ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen. Yhtiö toimi sen jälkeen pelkästään kiinteistöjä omistavana yhtiönä.116

Yhtiöistä eniten maata omisti Raahen seudulla Ruukin Maanviljelys Osakeyhtiö. Yhtiö
oli osa Ruukinkoskella sahausta harjoittanutta Ab Ruukki Oy:tä ja sitä seurannutta Siika-
jokilaakson Metsä Oy:tä.117 Ruukin Maanviljelys Osakeyhtiö omisti vuonna 1939 reilut
2 000 hehtaaria maata. Toiseksi suurin maanomistaja oli A. Santaholma Oy noin 1 000
hehtaaria pienemmällä maaomaisuudellaan. Valtakunnallisesti huomattava puunjalostaja
W. Rosenlew & Co omisti kolme pientilaa ja noin sata hehtaaria Raahen kaupungin
kupeesta Rautiosta. Kaksi Rosenlewille siirtynyttä tilaa oli aiemmin ollut Ab Himango &
Ylivieskan omistuksessa.

Taulukko 70. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Salon kihlakunnassa vuosina
1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

115. Vapaasalo 1953, s. 302.
116. Vilmusenaho 1984, s. 145.
117. Vilmusenaho 1984, s. 532.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Oy Alamikola – – – 5/260,6
Ab Finska Koläffären 8/353,1 2/82,5 – –
Ab Himango och Ylivieska 3/441,3 5/523,3 5/523,3 3/440,2
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö – – – 1/122,8
Raahen Puutavara Oy 1/11,4 1/11,4 2/82,5 2/82,5
Reposaaren Höyrysaha Oy 3/1034,2 2/490,0 2/485,6 2/485,6
Ruukin Maanviljelys Oy 5/2 053,4 7/1 990,5 8/2 036,3 10/2 122,1
W. Rosenlew & Co – – – 3/108,5
 J. E. Salvesen 1/136,5 – – –
Ab T. & J. Salvesen 2/83,1 – – –
A. Santaholma Oy 7/1 482,8 5/1 213,4 6/1 224,9 6/1 141,8
Siikajokilaakson Metsä Oy – 1/130,4 – –
Ab Uleå 1/191,6 1/122,8 1/122,8 –
Yhtyneet Sahat Oy 2/66,4 3/73,6 5/290,3 2/144,7
puutavarayhtiön omistajat – 3/289,4 3/302,7 4/387,2
yht. 33/5 853,8 30/4 927,3 33/5 068,4 38/5 296,0
Lähde: Sama kuin taulukossa 69.
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Helsinkiläinen yhtiö Mesterton & Gylfe oli vuoteen 1935 mennessä hankkinut huo-
mattavasti maata Rantsilasta ja Revonlahdelta. Yhtiö omisti parhaimmillaan 1 740,4 heh-
taaria maata. Yhtiön osakkaina olivat Ossian ja Ruth Mesterton, Ernst ja Greta sekä John
M. Gylfe. Ernst Gylfe oli osakkaana Helsingin Villakehräämö Osakeyhtiössä, joten yri-
tystä ei voi yhdistää puunjalostusteollisuuteen.118

Yhtiöiden omistajien maanomistus keskittyi kahden A. Santaholma Oy:n pääosakkaan
nimiin. Oskar ja Siivert Santaholma omistivat pienehköjä maatiloja Merijärveltä, Pyhä-
joelta ja Kalajoelta.

Taulukko 71. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Oulun ja Raahen seudulla
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Talouspula koetteli ankarasti Oulun ja Raahen seutua. Siika- ja Kalajokilaaksossa
talollisten maanviljelyslainat olivat erityisenä rasitteena talonpojille ja pakkohuutokaupat
olivat yleisiä. Eniten pakkohuutokauppoja oli vuosina 1932–1935, ja huippuvuosi oli
1934, jolloin vasaran alle joutui 79 tilaa. Yhteensä vuosina 1928–1938 Siikajokilaakson
kunnissa oli 335 pakkohuutokauppaa.119 Kalajokilaaksossa, Reis- ja Haapajärveltä Yli-
vieskaan ja Sieviin ulottuvalla alueella, noin 350–400 talonpoikaa menetti tilansa pakko-
huutokaupassa.120

Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maanhankinta laman aikana oli vähäistä myös
Oulun ja Raahen seudulla. Oskar Santaholma osti 13,3 hehtaarin tilan Pyhäjoelta, Yhty-
neet Sahat Oy kolme tilaa Oulaisista, yhteispinta-alaltaan 140,3 hehtaaria, ja Vihannista
yhden 125,7 hehtaarin suuruisen tilan. Talollisten velkaantumista puutavarayhtiöt eivät
myöskään niiden omistajat käyttäneet keinottelutarkoituksessa hyväksi Oulun ja Raahen
seudulla. Laman aikana niiden hankkiman maan määrä oli vain 279,3 hehtaaria.

5.3.5. Haapajärven alue

Haapajärven kihlakunnassa puutavaraliikkeiden maaomaisuus oli suurimmillaan vuonna
1916, jolloin puutavarayhtiöt omistivat sieltä 37 375,9 hehtaaria maata. Maaomaisuuden
määrä pysyi miltei muuttumattomana vuoteen 1926 saakka, jonka jälkeen yhtiöiden
omaisuus väheni niin, että se oli vuonna 1939 33 341,5 hehtaaria. Tilojen yhteispinta-ala
oli pienentynyt suurimmasta laajuudestaan 4 034,4 hehtaaria eli 10,8 %.

Kunnittain tarkasteltuna yhtiöiden maanomistus muuttui eniten vuosina 1926–1939
Kärsämäellä ja Pyhäjärvellä. Yhtiöiden maaomaisuus väheni Kärsämäellä 1 605,0 hehtaa-

118. Suomen teollisuus 1951, s. 481.

omistaja 1926 1930 1935 1939
Santaholma, O. – 2/189,1 2/202,4 3/286,9
Santaholma, S. – 1/100,3 1/100,3 1/100,3

yht. – 3/289,4 3/302,7 4/387,2
Lähde: Sama kuin taulukossa 69.

119. Vilmusenaho 1984, s. 581.
120. Virrankoski 1997, s. 332.
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ria ja Pyhäjärvellä 1 388,4 hehtaaria. Muissa pitäjissä pinta-alamuutokset olivat vain
muutaman sadan hehtaarin suuruisia.

Taulukko 72. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien maaomaisuus Haapajärven
kihlakunnassa vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/
pinta-ala, ha.

Pyhäjärvellä yhtiöiden maaomaisuuden määrä pieneni, koska Enso-Gutzeit Oy myi
maata. Pyhäjärven metsät olivat kaukana yhtiön tuotantolaitoksista, ja se halusi päästä
eroon sille tarpeettomasta maasta. Vuosina 1919–1938 Enso-Gutzeit Oy myi koko maa-
omaisuudestaan yhteensä noin 51 000 hehtaaria. Pyhäjärveltä yhtiö luovutti 1 280 hehtaa-
ria asutustoimintaan.121 Kärsämäellä yhtiöiden metsäala pieneni Lahden Saha Oy:n johto-
kunnan jäsenen122 V. Ranta-Knuutilan maakauppojen myötä.

Yhtiöitten maanomistuksessa huomattavimmat muutokset aiheutuivat niiden keskei-
sistä tilakaupoista.

pitäjä 1926 1930 1935 1939

Haapajärvi 16/5 051,5 18/5 126,2 19/4 774,5 19/4 725,4

Haapavesi – – – –

Kestilä – – – –

Kärsämäki 4/2 604,2 4/2 591,9 4/2 591,9 4/999,2

Nivala – – – –

Piippola 2/809,6 2/809,6 1/624,4 1/624,4

Pulkkila – – 2/82,3 –

Pyhäjärvi 55/17 954,1 56/16 986,0 58/16 292,0 69/16 565,7

Pyhäntä 14/5 964,6 16/5 827,0 16/5 855,7 17/6 024,8

Reisjärvi 17/4 653,3 18/4 539,1 17/3 864, 5 19/4 402,0

yht. 108/37 037,3 114/35 879,8  117/34 085,3 129/33 341,5

Lähde: Haapajärven kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Haapajärven Kihlakunnan hen-
kikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 36a, 39–40, 41, 42, 60, 61, 62, 63, 64, 70. OMA. Haapajärven kihlakun-
nan pitäjien maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma. OMA.

121. Ahvenainen 1992 b, s. 402.
122. Könönen 1969, s. 64.
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Taulukko 73. Puutavarayhtiöiden maaomaisuus yhtiöittäin Haapajärven kihlakunnassa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Ahlström Oy:n tilat Pyhäjärvellä siirtyivät Karhula Osakeyhtiölle, August Eklöf Ab:n
Reisjärvellä omistama tila Kymmene Ab:lle samoin kuin Halla Oy omistamat tilat Haapa-
järveltä, Pyhäjärveltä, Pyhännältä ja Reisjärveltä. Finska Kolaffärenin tilat myytiin Raahe
Oy:lle sekä Ab Himango & Ylivieskan tilat Haapa- ja Reisjärveltä W. Rosenlew & Co:lle.
Lisäksi Kaukas Fabrik Ab osti Pyhäsalmelta yhden T. & J. Salvesenin tiloista. F. A. Juse-
liuksen omistamat tilat kirjattiin vuoden 1930 jälkeen S. Juselius -säätiön nimiin.

Uusina maata omistavina yhtiöinä vuoteen 1939 tultaessa olivat Iisalmen Puutavara
Oy, Nevala Oy, Savikoski Oy ja Talola Oy. Maaomaisuuttaan vuosina 1926–1939 835,3
hehtaaria kartuttanut Kärkkäinen & Putkonen Oy osti tiloja yksityishenkilöiltä.123

Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus karttui vuosina 1926–1935 yhteensä
2 152,1 hehtaaria. Huomattava osa siitä kuului Lahden Sahan omistajalle V. Ranta-Knuu-

omistaja 1926 1930 1935 1939
A. Ahlström Oy 2/847,3 2/847,3 – –
A. Eklöf Ab 1/339,6 1/339,6 1/339,6 –
Ab Finska Koläffären 7/4 487,5 4/2 203,9 – –
Ab W. Gutzeit & Co 27/11 169,5 26/10 573,2 28/9 681,9 29/9 560,1
Halla Oy 7/2 608,3 8/3 090,5 – –
Ab Himango och Ylivieska 30/8 537,0 32/8 106,6 – –
Iisalmen Puutavara Oy – 2/175,8 2/156,4 2/156,4
F.A. Juselius 2/621,4 2/621,4 – –
Karhula Oy – – 2/847,3 1/439,1
Ab Kaukas Fabrik – – – 1/347,2
Kymmene Ab 5/1 305,4 7/1 335,0 14/4 389,9 15/4 668,2
Kärkkäinen & Putkonen Oy 7/2 884,0 7/2 789,9 10/3 120,4 17/3 719,3
Nevala Oy – – – 2/661,9
Raahe Oy – – 6/2 743,2 7/2 959,0
Raahen Puutavara Oy 3/704,1 3/704,1 – –
Gustaf Ranin Oy – – – 1/43,3
W. Rosenlew Co – – 33/7 637,9 34/7 645,8
Ruukin Maanviljelys Oy – – 1/17,5 –
Salmen Saha Oy – – – 2/55,8
J. E. Salvesen 1/289,5 – – –
Ab T. & J. Salvesen 4/1 005,8 5/1 146,5 5/1 150,7 4/742,4
A. Santaholma Oy 1/300,9 1/300,9 1/300,9 1/300,9
Savikoski Oy – – – 2/308,4
Siikajokilaakson Metsä Oy – – 1/64,8 –
Ab Stockfors Oy 4/477,5 4/306,5 3/294,0 3/294,0
Talola Oy – – – 3/384,4
Äänekoski Oy 1/270,8 – – –
puutavarayhtiön omistajat 6/1 188,7 10/3 338,6 10/3 340,8 5/1 055,3
yht. 108/37 037,3 114/35 879,8 117/34 085,3 129/33 341,5
Lähde: Sama kuin taulukossa 72.

123. Haapajärven kihlakunnan pitäjien henkikirjat v. 1926, 1930, 1935, 1939. Haapajärven kihlakunnan henki-
kirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 36a, 39–40, 41, 42, 60, 61, 62, 63, 64, 70. OMA.



255
tilalle. Hän osti Kärsämäeltä kaksi huomattavan suurta tilaa, joiden yhteen laskettu
pinta-ala oli miltei 2 000 hehtaaria.

Taulukko 74. Puutavarayhtiöiden omistajien maaomaisuus Haapajärven kihlakunnassa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Palautuslain vastaisesti yhtiöt olivat hankkineet maata Haapajärven kihlakunnan alu-
eelta vain 1421,0 hehtaaria, josta Kärkkäinen & Putkonen Oy ja Kymmene Ab joutuivat
palauttamaan asutushallitukselle 494,2 hehtaaria.124

Talouspula koetteli Haapajärven kihlakuntaa ankarasti. Esimerkiksi vuosina 1928–
1933 pakkohuutokaupoissa myytiin tiloja mm. seuraavista pitäjistä125:

pitäjä myytyjen tilojen, lkm
Haapajärvi 30
Haapavesi 70
Kärsämäki 38
Nivala 47
Oulainen 43
Reisjärvi 41
yht. 269

Kuudessa pitäjässä pakkohuutokaupoissa myytiin 269 tilaa. Luvut ovat korkeat, ja ne
kertovat talonpoikain onnettomasta asemasta talouspulan aikana. Tilasto ei kerro koko
totuutta, koska osa velkaantuneista talonpojista saattoi myydä tilansa tai osan siitä vapaa-
ehtoisesti. Taloudelliset olot olivat muuttuneet tilanostajille suosiollisiksi: ne joilla oli
rahaa, saattoivat sijoittaa maaomaisuuteen ja käyttää hyväksi talouspulan aikaista kiinteis-
töjen arvon romahdusta.

Puutavarayhtiöt ostivat vuosina 1930–1935 maata Haapajärven kihlakunnan alueelta
seuraavasti:

pitäjä tilojen lkm/pinta-ala, ha yhtiö
Pyhäjärvi 1/270,7 Enso-Gutzeit Oy

3/328,6 Kärkkäinen & Putkonen Oy
2/156,4 Iisalmen Puutavara Oy

Pulkkila 1/17,5 Ruukin Maanviljelys Oy
yht. 7/773,2

omistaja 1926 1930 1935 1939
Kärkkäinen, L. 4/828,3 3/694,9 3/694,9 3/694,9
Kärkkäinen, O. – 3/382,2 3/384,4 –
Rantaknuutila, V. – 2/1 901,1 2/1901,1 –
Hallman, L. 1/139,7 1/139,7 1/139,7 1/139,7
Santaholma, S. 1/220,7 1/220,7 1/220,7 1/220,7
yht. 6/1 188,7 10/3 338,6 10/3 340,8 5/1 055,3
Lähde: Sama kuin taulukossa 72.

124. Palautuslain voimaan tullessa yhtiöiden hallussa olleet tilat. Ed 19, 22, 24. I Asutustarkastajan ja asutushal-
lituksen yleisen osaston arkisto. KA. Haapajärven ja Pyhännän maarekisterikirja. Kunnittaisten maarekiste-
rien kokoelma. OMA.

125. Lackman 1996, s. 64.
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Laman aikana yhtiöiden maanhankinta oli Haapajärven kihlakunnan alueella suhteelli-
sen vähäistä. Iisalmelainen Kärkkäinen & Putkonen Osakeyhtiö hankki yhtiöistä eniten
maata, reilut 300 hehtaaria. Mistään maakeinottelusta ei ollut kyse yhtiöiden maanhankin-
nassa.

Haapajärven seudulla puutavarayhtiöiden keskinäiset maakaupat olivat vuosina 1926–
1939 yleisiä. Siellä monet yhtiöt hankkivat maata, ja vuoteen 1939 tultaessa oli selvästi
havaittavissa omaisuuden keskittyminen valtakunnallisesti huomattaville yhtiöille, kuten
W. Rosenlew & Co:lle, Kymmene Ab:lle sekä myös Kärkkäinen & Putkonen Oy:lle ja
Raahe Oy:lle. Kärkkäinen & Putkonen Oy:n osakekanta ja maaomaisuus siirtyi vuonna
1937 Rauma Wood Ltd:lle.126 Fuusio oli yksi vaihe tulevan Rauma-Repola Osakeyhtiön
perustamisessa.127

Toinen huomattava piirre yhtiöiden maanomistuksessa oli, että Enso-Gutzeit Oy luo-
vutti maata asutustoimintaan. Kaukana tuotantolaitoksista sijaitsevat, liiketaloudellisesti
kannattamattomat maa-alueet myytiin asutustiloiksi. Enso-Gutzeit Oy oli vuodesta 1919
lähtien valtioenemmistöinen osakeyhtiö, joten sen maanmyynti oli valtion harjoittaman
virallisen asutuspolitiikan mukaista.

5.4. Tilojen käyttö yhtiöiden tarpeisiin

Arentimiesten suhteellinen määrä väheni vuoden 1915 vaiheilta lähtien. Erityisesti
1920-luvun alusta lähtien yhtiöt myivät tilojen yhteydessä olleen viljelysmaan, kotitarve-
metsän sekä talous- ja asuinrakennukset joko tilojen vuokraajille tai muille mahdollisille
ostajille. Arentimiehestä tuli pientilallinen, ja yhtiöiden omistukseen jäänyt tilan osa sai
entistä enemmän metsätilan luonteen.

Maakaupoilla puutavarayhtiöt varmistivat raaka-aineen saannin tulevia tarpeita var-
ten. Yhtiöiden arkistoissa on säilynyt vähän aineistoa omien metsien teollisesta käytöstä.
Eniten Pohjois-Suomessa metsämaata omistaneen Ab Uleå Oy:n tilastot omien metsien
käytöstä tukkien hankinnassa vuosilta 1923–1935 ovat säilyneet ja osittaiset tiedot
Kajaani-yhtiön omien metsien käytöstä. Kemi-yhtiön tilastot ovat puutteelliset, ja huo-
mattava osa yhtiön tiloista sijaitsi Kemijärvellä ja Kuolajärvellä, missä isojako oli kesken.
Entisissä knihtikontrahtipitäjissä yhtiö oli manttaaliluvun oikeuttamalla osalla osakkaana
lohkokunnan omistamassa metsämaassa, joten tilakohtaisia tietoja ei ole saatavissa.

Ab Uleå Oy hankki vuosina 1923–1935 tukkeja seuraavilta luovuttajilta:

126. Kahiluoto 1990, s. 399.
127. Kahiluoto 1990, s. 14.
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Taulukko 75. Ab Uleå Oy:n tukkien hankintamäärät vuosina 1923–1935 luovuttajien
mukaan, tuhatta j3, prosentteina kokonaismäärästä.

Ab Uleå Oy:n omien metsien käyttö oli suunnitelmallista. 1920-luvun lopun korkeasuh-
danteen aikana omia metsiä hakattiin suhteellisen paljon. Sahateollisuuden ennätysvuote-
na 1927 Ab Uleå Oy sai omista metsistä 61,9 % tarvitsemastaan tukkipuumäärästä. Kuten
aiemmin on todettu kantohinnat olivat nousseet ennätykselliseksi ja raaka-ainekuluja voi-
tiin vähentää turvautumalla omiin metsiin. Sitä vastoin yhtiö hakkasi omia metsiä suh-
teellisen vähän 1930-luvun lamakauden aikana. Kantohinnat romahtivat, ja yksityismet-
sistä yhtiö sai puuta halvalla. Talollisten kanssa tehdyillä hankintakaupoilla ostetun puu-
määrän osuus kokonaistarpeesta oli vuonna 1931 peräti 83,6 %. Lama-aikana vaikeuk-
siin ajautuneet talonpojat tekivät mielellään hankintakauppoja, koska he samalla työllisti-
vät itsensä hakkaamalla puut ja ajamalla ne uittoreittien varsille. Yhtiölle tilanne oli edul-
linen: kantohinta oli alhainen ja työvoimakustannukset pienet. Moni talollinen oli valmis
tinkimään hankintalisästä saadakseen tukkinsa kaupaksi. Taulukosta on nähtävissä val-
tion hankintakauppojen osuus vuodesta 1932 lähtien. Niiden taustalla oli työllistämispoli-
tiikka. Työttömyyttä voitiin lieventää avaamalla valtion savotoita. Metsähallitus hakkaut-
ti puut ja vedätti ne uittoreittien varteen. Moni työtön pientilallinen sai tarvitsemiaan lisä-
ansioita.

Ab Uleå Oy hankki vuosina 1924–1935 sahaamastaan tukkimäärästä 16,5 % omista
metsistään, valtiolta 26,7 % ja yksityisiltä 56,8 %. Syytä on mainita, että Ab Uleå Oy myi
vuonna 1926 noin 65 000 hehtaaria maata Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle ja vuonna
1923 Uleå-yhtiön Kajaanin piiri yhdistettiin Kajaani-yhtiön metsäkonttoriin.
Kajaani-yhtiö vastasi puun hankinnasta Kajaanin piirissä olevilta metsäalueilta, eivätkä
hakkuumäärät näkyneet Uleån kirjanpidossa.128

tukkien luovuttaja
valtio

pystykaupat
talonpojat

pystykaupat
omat

metsät
hankinta

yksityiset valtio
j3 % j3 % j3 % j3 % j3 %

1923 . 40,8 . 36,6 . 7,4 . 15,2 – –
1924 5 786 46,5 4 373 35,2 739 5,9 1 533 12,3 – –
1925 4 835 31,3 3 892 29,9 2 278 17,2 2 640 21,6 – –
1926 738 39,0 346 18,3 643 34,0 163 8,7 – –
1927 686 4,1 1 595 13,9 6 491 61,9 2 513 20,1 – –
1928 2 681 20,3 3 681 34,4 731 8,3 3 268 37,0 – –
1929 1 211 12,8 3 129 47,9 361 4,6 2 230 34,7 – –
1930 566 12,2 747 16,1 1 393 30,0 1 934 41,7 – –
1931 20 1,2 119 6,9 143 8,3 1 139 83,6 – –
1932 700 26,5 51 1,9 2,9 0,1 1 526 57,9 358 13,6
1933 1 092 23,0 487 10,3 2,7  0,06 2 427 51,1 740 15,6
1934 451 10,3 1 015 23,1 2,8  0,06 2 447 55,7 479 10,9
1935 379 9,6 1 980 50,3 145 3,7 1 212 30,8 223 5,7
yht. 19 145 24,4 21 415 27,4 12 933 16,5 23 032 29,4 1 800 2,3
Lähde: Ab Uleå Oy:n metsäkonttorin ja -osaston vuosikertomukset v. 1923–1934. Ab Uleå Oy:n Oulun piirin
toimintakertomus v. 1935. Ab Uleå Oy II E 2. OMA.

128. Hankintaorganisaation muutokset on tarkemmin esitetty kappaleessa 2.2.3.
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Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö hakkasi vuosina 1924–1934 omista metsistä puuta
seuraavasti:

Taulukko 76. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön omista metsistä hankkima puumäärä
vuosina 1924–1934, m3.

Kajaani-yhtiön huomattava omien metsien käyttö teollisuuden raaka-aineeksi alkoi vasta
vuodesta 1926. Yhtiö oli ostanut Oulujärven ympäristöstä Uleålta laajat metsäalueet, joi-
den hakkuut aloitettiin 1920-luvun puolivälin jälkeen. Kajaani-yhtiö hakkasi omista met-
sistään eniten puuta 1920-luvun korkeasuhdanteen aikana. Huomattavaa oli laman aikana
tehtyjen hakkuiden pieni määrä yhtiön omissa metsissä. Kajaani-yhtiön omien metsien
käyttö ei poikennut juuri lainkaan Uleån hakkuuperiaatteesta. Silloin kun kantohinnat oli-
vat korkeat, käytettiin omia metsävaroja, mutta laman aikana hankinta keskitettiin yksi-
tyismetsiin halvan raaka-aineen takia.

Kainuussa metsää omistanut Kymmene Ab hakkasi omia metsiään säästeliäästi.
Laman aikana hakkuut olivat vähäisiä, koska yksityismetsistä puutavaraa saatiin halvalla.
Säästeliäs omien metsien käyttö oli suunnitelmallista ja tietoista Kymmene Ab:n harjoit-
tamaa talousajattelua. Vuotuista kasvua pienemmillä hakkuumäärillä haluttiin kasvattaa
omaa puuvarantoa, jotta sillä voitiin tasata lamakausien vaikutusta.129 Kokonaisuudes-
saan Kymmene Ab:n maaomaisuus oli niin laaja, vuonna 1938 noin 278 263 hehtaaria130,
että sillä oli huomattava merkitys yhtiön puunhankintaan.

Yhtiöt käyttivät tilojaan myös maatalouden harjoittamiseen. Erityisen tärkeitä elintar-
viketuotannon kannalta olivat asutuskeskuksissa sijainneet sahatilat. Ab Uleå Oy harjoitti
maanviljelystä Haukiputaalla Sarkkisen, Pateniemen ja Vainiolan tiloilla, Iissä Kestilässä
ja Jakussa, Oulunsalon Varjakassa ja Oulun kaupungin Toppilassa. Lisäksi Oulujärven
länsipäässä Vaalassa yhtiöllä oli kolme viljelystilaa: Ala-Raappana, Kolehmainen ja
Ahmala. Huomattavaa maataloutta harjoitettiin myös Kajaanin maalaiskunnassa sijain-
neella Karolineburgin tilalla.131 Tiloilla pidettiin lypsykarjaa, sikoja ja kanoja sekä kasva-
tettiin heinää, rehuviljaa, perunoita ja juurikasveja. Suurin osa maataloustuotteista myy-

vuosi tukit  paperipuu halot yhteensä kokonais-
hankintamäärä

% kokonais-
hankinnasta

1924 1 100,6 5 229,0 137,2 6 467,0 299 203,8 2,2
1925 772,5 8 934,1 9 524,0 19 230,6 444 668,5 4,3
1926 79 824,6 53 702,9 21 686,4  155 213,9 392 292,6 39,6
1927 51 634,8 26 017,5 17 940,3 95 592,6 514 323,4 18,6
1928 43 356,9 28 295,0 32 750,5  104 402,4 495 422,0 21,1
1929 47 090,0 8 320,0 8 605,0 64 015,0 415 579,6 15,4
1930 . . . . . .
1931 16 123,0 2 480,0 2 316,0 20 919,0 380 700,3 5,5
1932 27 569,0 11 974,0 8 081,0 47 624,0 415 551,9 11,5
1933 30 191,0 10 272,0 18 731,0 59 194,0 334 124,5 17,7
1934 8 157,0 34 553,0 26 157,0 68 867,0 434 873,5 15,8
Lähde: Ab Uleå Oy:n ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön vuosikertomukset v. 1924–1934. Ab Uleå Oy II E 1.
OMA.

129. Ahvenainen 1972, s. 245.
130. Ahvenainen 1975, s. 242–243.
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tiin yhtiön työntekijöille. Yhtiö luetteloi omavaraistaloudessa eläneet työntekijät perhei-
neen ja jakomäärineen. Esimerkiksi vuonna 1921 yhtiön maataloustuotteita käytti 224
henkeä.132 Tiloilla harjoitettu maatalous ei ollut kaikilta osin liiketaloudellisesti kannatta-
vaa. Esimerkiksi Ab Uleå Oy lopetti maanviljelyksen vuonna 1928 Sarkkisen ja Kestilän
tiloilla toiminnan tappiollisuuden vuoksi.133

Puutavarayhtiö Kemin maatalous keskittyi kolmelle tilalle: Tervolan Saareen, Kemin
maalaiskunnan Kauppilaan ja Rovaniemen Pöykkölään. Saaren tila oli koko Peräpohjo-
lan alueen suurimpia. Viljeltyä peltoa oli 90 ja niittyä 15 hehtaaria. Suolle raivatut pellot
eivät olleet hyvätuottoisia. Tilalla oli parhaimmillaan nuoren karjan lisäksi 47 lypsävää ja
viisi hevosta. Suuresta viljelyalasta ja lehmämäärästä huolimatta tilan tuotto oli kuitenkin
heikko. Keskimääräistä parempi tila Peräpohjolassa oli Kauppila. Sen pinta-alasta oli 50,5
hehtaaria peltoa ja 35,5 hehtaaria niittyä. Viljelysten turvin tilalla oli parhaimmillaan 39
lypsävää. Pohjoisin viljelytila Pöykkölä oli monessa suhteessa esimerkillinen. Tilalla oli
20 hehtaaria viljeltyä maata ja 26 hehtaaria niittyä, ja siellä hoidettiin 1930-luvun lopulla
maailman pohjoisinta ayrshirekarjaa, jonka tuottavuus oli poikkeuksellisen hyvä. Saaren
ja Kauppilan tilalla pidetty lehmä herui vuodessa keskimäärin 2 670 kiloa maitoa. Sitä
vastoin Pöykkölän lypsävä tuotti vuodessa peräti 3 866 kiloa maitoa. Lisäksi Pöykkö-
lässä tehtiin 1930-luvun lopulla AIV-rehua. Kemi-yhtiön maataloustuotannosta suurin osa
käytettiin yhtiön työntekijöiden tarpeisiin.134 

Kuva 35. Kemi-yhtiö harjoitti maatiloillaan esimerkillistä maataloutta ja karjanjalostusta.
Kuvassa Kauppilan tilan kantakirjasonni "Hilpuri". – OMA:n valokuvakokoelma.

131. Agronomien vuosikertomuksia, agronomien toimeen tulleita hakemuksia, eri tilojen asiakirjoja v. 1918–
1924. Ab Uleå Oy. II Gb 3. OMA.

132. Ab Uleå Oy:n maatiloille ehdotetut uudistukset ja korjaukset v. 1924. Luettelo Ab Uleå Oy omavaraistalou-
teen kuuluvista henkilöistä ja jakomääristä. Ab Uleå Oy II Gb 3. OMA.

133. Ab Uleå Oy:n metsäosaston vuosikertomus v. 1928. Ab Uleå Oy. II E 2. OMA.
134. Maatilamme tilivuonna 1.7.1931–30.6.1932. Tiedonanto 197 maanlunastuslautakunnalle liitteineen.

13.8.1940. Tietoja maatiloista v. 1930–1938. Metsäosasto. Kemi Oy. OMA. Linkola, s. 211–213.
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Etusijalla olivat luonnollisesti sahojen työntekijät ja metsäkonttorin henkilökunta, koska
tiloilta oli suhteellisen lyhyt kuljetusmatka työtekijöiden asuinalueille. Yhtiöt vastasivat
savotoiden huollosta, mutta arkistoissa ei ole lainkaan tietoa siitä, kuinka paljon yhtiön
omilla maatiloilla tuotetuista elintarvikkeista päätyi jätkien ravinnoksi. Usein yhtiöt
antoivat paikallisten kauppaliikkeiden tehtäväksi savottojen muonittamisen.135

Puutavarayhtiöistä voimaperäisintä maataloutta Pohjois-Suomessa harjoitti Kajaanin
Puutavarayhtiö ja Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuo. Yhtiöiden omistajilla H. G. Palo-
heimolla, A. Osw. Kairamolla, Kalle Välimaalla ja P. Paloheimolla oli Etelä-Suomessa
omia maanviljelystiloja, joten ajatus yhtiön harjoittamasta maataloudesta ei ollut vieras
Kajaani-yhtiön johdolle. Tärkein perustelu Kajaani-yhtiön omalle maataloudelle oli
ensimmäisen maailmansodan aikainen elintarvikepula ja Kainuun maatalouden huono
tila. Vuoden 1915 jälkeen Kajaani-yhtiö aloitti oman maatalouden kehittämisen. Yhtiö
raivasi noin 300 hehtaaria peltoa. Laajamittaisinta maatalous oli Ensilän ja Asuntolan
tiloilla. Paukkulassa, Heikkisessä, Räsälässä ja Mäkrössä maanviljelys oli vähäisempää.
Vuoteen 1922 tultaessa Ensilässä oli peltoa 129 hehtaaria ja sadan lehmän navetta. Maan-
viljelys Osakeyhtiö Vaarainsuon tilalla Vaarainsuolla peltoa oli vuonna 1919 vain kuusi
hehtaaria, mutta tilalle perustetun vankisiirtolan 60 poliittista vankia yhdessä vapaan työ-
voiman kanssa raivasivat kesässä noin 30 hehtaaria uutta peltoa. Vuonna 1919 valmistui
Kajaanin Puutavarayhtiön ja maanviljelysyhtiön yhteinen maataloussuunnitelma, jonka
mukaan viljelytiloista tuli muodostaa kolme viljelyryhmää: Ensilä, Vaarainsuo ja Räsälä
lähitiloineen muodostaisivat 600 hehtaarin ja 200 lehmän maatalousyrityksen.

Kuva 36. Heinäntekoa Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön suoviljelyksillä. – Museovirasto.

135. Väinö Leppälän ilmoitus Ab Uleå Oy:n metsäosastolle Koivujärven työmaalta 4.7.1924. Viikkoraportit v.
1925. Ab Uleå Oy. OMA.
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Kuva 37. Toukotöitä Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön Ensilän tilalla 1930-luvulla.
Kuva: J. E. Kemppainen. – Kainuun museo.

Kuva 38. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön Nurmelan tilan taimitarha Sotkamossa vuonna
1937. – Kainuun museo.
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Suunnitelmat toteutuivat vain osittain. Yhtiöllä oli vuonna 1922 peltoa 360 hehtaaria, 124
lehmää ja 49 hevosta. Päätuotteet olivat maito, perunat ja viljatuotteet.136 VIRTASEN
mukaan Kajaani-yhtiön maatalous ei ollut liiketoimintaa. Maatalouden taloudelliset
tavoitteet olivat henkilökunnan elintarvikehuollon varmistaminen ja hintojen kurissapi-
to.137

Ruukki Oy:n, Ruukin Maanviljelys Osakeyhtiön ja Siikajokilaakson Metsä Oy:n vuo-
roin omistamilla tiloilla harjoitettiin monipuolista liiketoimintaa. Suurin osa tiloista
sijaitsi Paavolassa ja niiden käyttö metsätalouden tarpeisiin oli huonojen metsävarojen
takia vähäistä. Yhtiö käytti Ruukin tilaa sähköntuotantoon ja Siikajoen rantaan rajoittu-
via tiloja tukkien ja sahatavaran varastointiin. Sahauksen lisäksi Ruukki Oy valmisti tiiliä.
Yhtiön tiloilta nostettiin savea ja hiekkaa tiilien raaka-aineeksi. Tiloilla harjoitettu maata-
lous oli esimerkillistä kokeilujen ja uusien viljelymenetelmien ansiosta. Maanviljelyksen
tavoitteena oli tuottaa elintarvikkeita yhtiön tiloilla asuville työntekijöille. Ruukin Maan-
viljelys Osakeyhtiön toimitusjohtaja Lauri Kallinen piti tilojen käyttöä teollisuuden rin-
nalla järkiperäisenä ja tehokkaana toimintana työllisyyden turvaamiseksi silloin, kun eri
tuotantohaarojen sesonkivaihtelut olivat ilmeisiä.138

Yhtiön tuotantolaitosten läheisyydessä olleet tilat olivat varsinaisia maanviljelystiloja,
mutta suurin osa yhtiöiden tiloista sijaitsi etäällä asutuskeskuksista. Tilojen peltopinta-alat
olivat pieniä ja viljelmien tuotto vähäinen. Tiloja hankittiin puuhuollon turvaamiseksi,
mutta tiloja käytettiin myös savotoinnin organisointiin ja huoltoon. Useimmilla yhtiöillä
oli omia hevosia. Esimerkiksi vuonna 1923 Uleå-yhtiöllä oli 37 hevosta, joille varattiin
vuotta kohden heiniä 129 500 kiloa.139 Yhtiö tarvitsi hevosia maanviljelystiloilla, sahoilla
ja savotoiden huollossa. Tarvittaessa osa hevosista siirrettiin savottatyömaille.140 Yhtenä
vaihtoehtona oli hevosille välttämättömän rehun hankkiminen yhtiön omistamilta tiloilta,
joko niityiltä tai pelloilta. Vuokrasopimuksissa ei ollut erityistä määräystä rehun toimitta-
misesta yhtiölle, vaikka arentimies velvoitettiinkin usein viljelemään maata. Kemi-yhtiön
hevosmäärä oli huomattava. Parhaimmillaan yhtiöllä oli 129 hevosta.141 Vuodessa hevo-
set kuluttivat pelkästään heiniä noin 450 000 kiloa.142 Yhtiön hevoshuolto oli hankalasti
toteutettavissa syrjäisillä paikkakunnilla. Heinien, olkien ja rehujauhojen kuljettaminen
Sodankylän tai Kuolajärven kairaan ei ollut vaivatonta. Luonnollisesti oli järkevintä
hankkia osa rehuista paikkakunnalta, mikäli se oli mahdollista. Arkistolähteissä ei kuiten-
kaan ole mainintoja tilojen käytöstä rehuhuollon turvaamisessa. On todennäköistä, että
omilta tiloilta hankittiin rehua vain yhtiön hevosille.

136. Inventaariokirja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön maatalousosaston tiloista vuosina 1919, 1920, 1921.
Kajaani Oy. G 4:4. OMA. Virtanen 1982, s. 92, 95–99. Virtanen 1985, s. 176–178.

137. Virtanen 1982, s. 98.
138. Selvitys Ruukin Maanviljelys Oy:n osakkeiden ja maatilojen omistusvaiheista ja maatilojen käytöstä

12.2.1927. Ruukki Oy. Hb:1. OMA.
139. Maatalouskertomus vuodelta 1923. Ab Uleå Oy. II Gb 3. OMA.
140. Pudasjärven piirikonttorille maatiloilta luovutetut hevoset. Hevosluettelo Ab Uleå Oy:n sahoilla v. 1922.

Ab Uleå Oy. II Gb 3. OMA.
141. Linkola, s. 227. Kemi Oy:n historian käsikirjoitus. OMA.
142. Laskettu Uleå-yhtiön arvion perusteella.
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Tilojen heinäsadon myynnistä tai niittyjen vuoraamisesta paikkakunnan tilallisille on
mainintoja arkistolähteissä. Ab Uleå Oy myi huutokaupalla heinäsadot Pudasjärvellä ja
Taivalkoskella sijainneilta tiloiltaan.143 J. W. Snellman G:son vuokrasi Turtolan Pellon
kylässä sijainneen Naamijoensuu n:o 25:n niityt ja heinämaat lähiseutujen talollisille
ainakin vuosina 1915, 1920 ja 1921. Tilan heinäsadosta pääsi osalliseksi vuokrakausina
28 talonpoikaa.144 Vastaavalla tavalla menetteli myös kauppahuone Otto Ravander, joka
vuokrasi Paltamon Kiehimässä sijainneen Härkölän tilan heinämaat.145 Heinämaiden
vuokraus viittaa siihen, että yhtiön tilojen heinäsatoa ei käytetty laajamittaisesti savotto-
jen hevoshuollon turvaamiseen. Heinien kuljettaminen erämaasavotoihin oli vaivalloista,
eikä kaikilla yhtiöllä ei liiennyt siihen voimavaroja. Perimätiedon mukaan savottalaiset
lastasivat rekeen heiniä ja jauhoja lähtiessään metsätöihin. Lisäksi savotoilla liikkui hei-
nän- ja rehunvälittäjiä.146 Vähäisen peltopinta-alan ja pohjoisen sijainnin vuoksi rehuvil-
jaa oli niukasti saatavilla Pohjois-Suomen erämaakylistä. Yhtiöt toimittivat savotoille
hevosten rehuksi ruisjauhoja, kauroja, olkia ja myös jonkin verran heinää. Esimerkiksi
Kemi-yhtiön Tulppion savottaa 1910-luvun alussa huollettiin Rovaniemen Konttisesta
niin jätkien kuin hevosten tarpeet huomioon ottaen.

Kuva 39. Kulkukauppa oli osa savotoiden huoltoa. Kulkukauppiaita Inarin Sarminiemen
savotalla. – Lapin metsämuseo.

143. Selostus Taivalkosken piirissä olevien maatilojen rahallisesta hoidosta vuosina 1929–1930 Ab Uleå Oy:n
metsäosastolle 31.10.1930. Maatiloja koskevia sekalaisia asiakirjoja v. 1898–1930. Ab Uleå Oy. II Gb 1.
OMA.

144. Tilit Naamijoensuun tilan hoidosta vuosina 1915, 1920, 1921. Eri maatilojen asiakirjoja. J. W. Snellman
G:son. F I:4. OMA.

145. Luettelo Paltamon Kiehimän kylän Härkölän tilalta vuokratuista heinämaista v. 1915. Maatiloja koskevat
asiakirjat v. 1886–1925. O. Ravanderin arkisto. F:1. OMA.

146. Grekula Lauri, Pätsi Kauko. Suullinen tiedonanto 20.4.1999.



264
Kuva 40. Palonenäkkeen kämppä Posion Pernussa (entinen Kuusamon pitäjän Posion kylä)
vuonna 1926. Kuva: Väinö Riutta. – Vesa Rinteen kokoelma.

Kuva 41. Savotan rehuvarasto Sallan Kuisjoella. – Museovirasto.
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Rovaniemeltä painui päivittäin jopa satojakin hevosia käsittäviä hevosraitoja ylimaita
kohti.147 Yhtiöiden tiloja käytettiin savotoiden organisointiin ja huollon järjestämiseen.
Yleensä metsätyömaan huoltokeskuksena toimi pääpirtti, jonka yhteydessä oli usein
kauppa, konttori, varastotilat sekä hevostallit. Savotat huollettiin pääpirtistä kämpille
yhtiön hevosilla. Yhtiön tila oli rakennuksineen käyttökelpoinen pääpirtin tehtäviin. Jos
sopivaa rakennusta ei kuitenkaan ollut, yhtiö joutui rakentamaan asianmukaiset tilat.148

Tulppion savotan huollossa turvauduttiin erämaaoloissa varsin erikoisiin menetelmiin.
Maidon turvaamiseksi työmaalle perustettiin navettakunnat Tulppioon ja Sotataipalee-
seen. Molemmissa navetoissa oli toistakymmentä lypsävää lehmää, joita hoitivat mieskar-
jakot.149 Todennäköisesti navettakunnat perustettiin Kemi-yhtiön omistamille tiloille,
joissa oli rakennukset ja viljelykset valmiina. Muutaman vuoden hakkuita varten ei kan-
nattanut raivata peltoa ja rakentaa karjarakennuksia. Edellä mainittua savottanavettako-
keilua ei kuitenkaan mainita Kemi-yhtiön asiakirjoissa.

Etelä-Suomessa puunjalostusteollisuutta harjoittaneet yhtiöt ostivat Pohjois-Suomesta
muutamia tiloja pelkästään savotoiden organisointia ja puunhankinnan toteuttamista var-
ten. Erikoisuutena Puutavarayhtiöiden maanomistuksesta voidaan mainita Reposaaren
Höyrysaha Oy:n tila Kemijärvellä. Yhtiö aloitti maanostot jo vuonna 1873 Ähtärissä ja
Multialla. Vuoteen 1915 mennessä sen omistuksessa oli yhteensä 42 tilaa, joiden yhteis-
pinta-ala oli 19 282 hehtaaria. Tilakaupan painopiste oli Pohjois-Satakunnassa ja
Hämeessä.150 Maanhankinnan ääripisteinä olivat tilat Kemijärvellä, Iissä ja Siikajoella.
Yhtiö osti tilan Kemijärveltä 27.2.1899151, ja se oli ensimmäisiä Kemijärvellä puutavara-
yhtiön haltuun päätyneitä tiloja. Peräpohjolan metsäisemmän seudun tilakaupat aloitti
porilainen yhtiö eikä paikallinen suursahaaja Kemi-yhtiö. Metsätalouden harjoittamista
varten Reposaaren Höyrysaha tuskin osti tiloja pohjoisesta. Tilat olivat puunhankinnan
kannalta strategisesti tärkeillä paikoilla, joten niitä voitiin käyttää tukikohtina. Kemijärvi
oli Kemijokialueen metsätöiden keskuspaikka, ja Ii oli uiton ja Iijokivarren puunhankin-
nan kannalta keskeinen alue. Pohjois-Suomen puu kiinnosti myös Etelä-Suomen yrittäjiä.
Esimerkiksi Rauma Wood hinasi Haukiputaan Halosenlahdelta tukkeja Raumalle asti,
vaikka merimatkaa kertyi peräti 650 kilometriä. Tukkien hinauksesta luovuttiin vasta
vuonna 1925.152 On ilmeistä, että myös Reposaaren Höyrysaha Oy menetteli Rauma
Woodin tavoin. Merihinauksen kannalta myös yhtiön Siikajoen tiloilla oli käyttöä. Uitto
Kemijoen latvoilta Poriin kesti vuosia, joten Siikajoen seutu oli käyttökelpoinen talviva-
rastointipaikka.

Rauma Wood Ltd hankki huomattavasti puuta Iijokilaaksosta. Kuitenkaan yhtiö ei tur-
vannut puunhankintaansa maakaupoilla. Se osti vain yhden tilan Pohjois-Suomesta, Tai-
valkosken Jurmusta Koskelan. Sen merkitys oli erityisesti siinä, että sitä käytettiin tuki-
kohtana yhtiön savotoidessa ostamiaan leimikoita Iijoen keskijuoksulla. Koskelassa asui-
vat piiripäällikkö ja työnjohtajat, siellä sijaitsi konttori, ja pelloilla kasvatettiin rehua

147. Sundqvist 1967, s. 186.
148. Grekula Lauri. Suullinen tiedonanto 20.4.1999.
149. Sundqvist 1967, s. 189.
150. Kahiluoto 1990, s. 392.
151. Kemijärven henkikirjat v. 1900. Kemin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto. Henkikirjat. Bb: 46b. OMA.

Henkikirjoihin merkittiin se, mihin omistus oikeus perustui. Yleensä omistusoikeuden perustana oli lain-
huuto myöntämispäivämäärineen tai merkintä kauppakirjasta allekirjoituspäivämäärineen.

152. Kahiluoto 1990, s. 77.
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savotoiden hevosille. Tilalla oli hyvä metsä, mutta sitä ei juurikaan käytetty. Koskelan
ostivat sittemmin talouspulan aikana yhtiön piiripäällikkö ja kaksi työnjohtajaa.153

Kuva 42. Rauma Wood Ltd:n "terävää päätä" yhtiön omistaman Koskelan talon seinustalla
Taivalkosken Jurmussa 1920-luvun alussa. Vasemmalla piiripäällikkö K. A. Virta ja hänestä
oikealla ukkoherrat Laiho, Iivari Vahtola, Herman Päätalo ja Hakala. Keittiön ikkunassa
Virran puoliso Hilja Virta, Virran edessä hänen poikansa Kaarlo Virta. – Jouko Vahtola.

Yhtiöt käyttivät tilojaan metsätalouden harjoittamiseen säästeliäästi. Kantohintojen
ollessa korkea, omia metsiä hakattiin suhteellisesti eniten. Sitä vastoin laman aikana
yhtiöt tekivät suhteellisen paljon hankintakauppoja talonpoikain kanssa. Kantohinnat oli-
vat alhaiset ja työvoimakustannuksissa säästettiin, koska talollisille oli tärkeää saada puu
kaupaksi ja he olivat huonon taloudellisen tilanteen takia valmiita tinkimään omista työ-
palkoistaan. Pääasia oli, että puulle löytyi ostaja. Yhtiöiden maanviljelys keskittyi asutus-
keskuksien ja tuotantolaitosten läheisyydessä sijainneille tiloille. Yhtiöillä oli erityisiä
maanviljelystiloja, mutta myös sahatiloilla tuotettiin elintarvikkeita. Tuotanto käytettiin
pääasiassa yhtiöiden työväestön tarpeisiin. Pohjois-Suomen kaksi huomattavinta maanvil-
jelysyhtiötä olivat Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuo ja Ruukki Oy. Syrjäseudulla
sijainneet tilat olivat maatalouden harjoittamisen kannalta epäedullisessa asemassa. Hajal-
laan olevat viljelykset, pieni peltoala ja huonot kuljetusyhteydet tekivät maatalouden har-
joittamisesta kannattamatonta. Osa heinämaista vuokrattiin, jos tilalla ei ollut maanvilje-
lystä harjoittavaa arentimiestä. Tiloja käytettiin savotoinnin tukikohtina. Rakennuksia
voitiin käyttää konttoreina, varastoina tai kauppoina, ja niihin voitiin majoittaa työnjohta-
jat ja piiripäälliköt. Tilat toimivat savotoinnin järjestämisessä eräänlaisina huoltokeskuk-
sina.

153. Olavi Vahtolan suullinen tiedonanto (Jouko Vahtolan välityksellä) 



267
5.5. Maanhankinta ja -omistus talouspulan puristuksessa ja Lex 
Pulkkisen ehdoin

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä oli suurimmillaan Pohjois-Suomessa vuonna
1920, jolloin ne omistivat yhteensä 513 446,0 hehtaaria maata. Vuoteen 1939 mennessä
maaomaisuuden määrä väheni suurimmasta laajuudestaan 65 270 hehtaaria eli 12,7 %.
Palautuslain voimaantulon jälkeen, vuosina 1926–1939, yhtiöiden metsäpinta-ala väheni
Pohjois-Suomessa yhteensä 37 227,5 hehtaaria eli 7,7 %.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuus jakaantui Pohjois-Suomessa vuosina 1926–1939
seuraavasti:

Taulukko 77. Yhteenveto puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien sekä apuyhtiöiden
maaomaisuudesta Pohjois-Suomessa vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja
pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Yhtiöiden maaomaisuuden määrä väheni kaikilla tutkimusalueilla tasaisesti. Mitään
huomattavia muutoksia vuosina 1926–1939 ei ole havaittavissa. Suhteellisesti tarkastel-
tuna yhtiöiden omistaman maan pinta-alojen muutoksissa eri alueilla oli selviä eroja:

alue pinta-alan muutos, ha %
Kainuu 10 081,6 3,7
Koillis-Pohjanmaa 4 780,6 11,0
Lappi- ja Peräpohjola 14 442,6 13,7
Oulun ja Raahen seudut 4 226,9 16,4
Haapajärven alue 3 695,8 10,0
yht. 37 227,5 7,7

Suhteellisesti vähiten yhtiöiden maaomaisuus pieneni Kainuussa. Kainuun metsät olivat
edelleen tärkeitä puunhuollon kannalta, joten niistä ei ollut mitään syytä luopua. Laajat,
yhtenäiset uittoreittien varsilla sijainneet metsäalueet olivat erinomaisia savotoinnin kan-
nalta. Lapista ja Peräpohjolasta yhtiöt myivät suhteellisen paljon maata. Vuonna 1933
Kuolajärvellä päättynyt isojako vilkastutti tilakauppoja. Kemi-yhtiö saattoi myydä mais-
taan talollisille viljelymaata ja niittypalstoja. Oulun ja Raahen seudun suhteellisen suuri
maanmyynti selittyy alueen heikoilla metsävaroilla. Tilat eivät olleet metsätalouden kan-
nalta parhaita mahdollisia: ne sijaitsivat hajallaan, ja heikot puuvarat tekivät metsätalou-
den harjoittamisen niillä muuta Pohjois-Suomea kannattamattomammaksi. Koillis-Poh-
janmaalla yhtiöiden maaomaisuus pieneni huomattavasti Taivalkoskella ja Pudasjärvellä.
Kuusamossa ja Posiolla yhtiöiden maanmyynti oli vähäistä toteutumattoman isonjaon
takia. Haapajärven alueella eniten maata asutustoimintaan luovutti Enso-Gutzeit Oy myy-
mällä asutushallitukselle viljelymaata ja kotitarvemetsää Pyhäjärven tiloistaan.

alue 1926 1930 1935 1939
Kainuu 784/273 661,0 818/268 077,7 823/265 871,3 827/263 579,4
Koillis-Pohjanmaa 111/43 491,8 112/41 552,9 110/39 076,6 110/38 711,2
Lappi ja Peräpohjola 209/105 474,2 214/99 010,8 186/93 615,2 180/91 031,6
Oulun ja Raahen seudut 106/25 739,2 106/23 671,1 113/21 835,3 128/21 512,3
Haapajärven alue 108/37 037,3 114/35 879,8 117/34 085,3 129/33 341,5
yht. 1 318/485 403,5 1 364/468 192,3 1 349/454 483,7 1 374/448 176,0
Lähde: Tiedot koottu taulukoista 59, 63, 66, 69, 71, 74.
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Yhtiöt luovuttivat maata asutustarkoituksiin pääsääntöisesti vapaaehtoisin kaupoin
eikä pelkästään Lex Pulkkisen velvoittamana. Palautuslain alaisten tilojen aiheuttamat
muutokset puutavarayhtiöiden yhteispinta-alaan vuosina 1926–1939 olivat vähäisiä:

alue luovutetun alueen ala, ha
Kainuu 6 560,3
Koillis-Pohjanmaa 1 170,3
Lappi ja Peräpohjola 906,4
Oulun ja Raahen seudut 2 218,9
Haapajärven alue 494,2
yht. 11 350,1

Yhtiöt olivat hankkineet maata laittomasti vuoden 1915 asetuksen jälkeen Pohjois-Suo-
mesta yhteensä 29 996,4 hehtaaria, josta ne joutuivat palauttamaan asutushallitukselle
37,8 %. Asutustarkoitukseen luovutettiin viranomaisten päätöksellä yleensä vain viljelyk-
seen soveltuva maa ja metsää kotitarpeeksi. Tosin ei ollut harvinaista, että yhtiöt joutui-
vat luovuttamaan koko tilan. Useimmiten yhtiöt saivat pitää itsellään huomattavan osan
hankkimastaan maasta. Pohjois-Suomessa Lex Pulkkisen määräyksiä ei voi pitää puuta-
varayhtiöitten kannalta missään mielessä ankarina.

Talouspula koetteli Pohjois-Suomea ankarasti. Oulun läänissä pakkohuutokaupoissa
myytiin vuosina 1931–1934 yhteensä 1 900 kiinteistöä.154 Vuoteen 1939 tultaessa pakko-
huutokaupalla myytyjen tilojen määrä kohosi 3 278:aan.155 Pohjois-Suomessa talollisten
toimeentulon kannalta tärkeät metsätulot ehtyivät, mikä johti velkaantuneiden tilallisten
vararikkoon. Taloudellinen tilanne teki tilakaupoista ostajan markkinat. Pohjois-Suo-
messa toimineet puutavarayhtiöt kärsivät lamasta, mutta esimerkiksi Kemi-yhtiö teki
laman aikana voitokkaan tuloksen. Sen selluntuotanto kasvoi ja sahaustoimintakin oli
huomattavaa. Yhtiö kulutti raakapuuta laman aikana vuosittain yli 900 000 kuutiometriä.
Kemi-yhtiön puuntarve oli suurta, ja sillä oli taloudelliset mahdollisuudet maanhankin-
taan lähinnä Lapista ja Peräpohjolasta. Sitä vastoin Ab Uleå Oy oli kriisiyhtiö, joka jou-
tui myymään yli 70 000 hehtaaria maata 1920-luvun puolivälin jälkeen. Kajaanin Puuta-
vara Osakeyhtiö tuotti lamavuosinakin voittoa. Yhtiö oli ostanut maata yli 60 000 hehtaa-
ria Uleå-yhtiöltä, ja oli täysin ymmärrettävää, että sen mielenkiinto maanhankintaa koh-
taan oli huomattavan kaupan jälkeen vähentynyt. Kainuussa runsaasti maata hankkinut
Kymmene Ab osti maatiloja jokaisena 1930-luvun vuotena, mutta sen ostohalukkuus
suuntautui Kainuuta etelämmäksi.

Yhtiöt ostivat vuosina 1930–1935 maata Pohjois-Suomesta seuraavasti:
alue tilojen lkm/pinta-ala, ha
Kainuu 19/6 991,1
Koillis-Pohjanmaa 1/283,5
Lappi ja Peräpohjola 12/3 064,7
Oulun ja Raahen seudut 5/279,3
Haapajärven alue 7/773,2
yht. 44/11 391,8

154. Lackman 1985, s. 42. Taulukko n:o 15.
155. Enbuske 1997, s. 178.
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Eniten yhtiöt hankkivat maata laman aikana Kainuusta, Lapista ja Peräpohjolasta. Koil-
lis-Pohjanmaalla, Oulun ja Raahen seudulla sekä Haapajärven alueella yhtiöiden maan-
hankinta oli huomattavasti vähäisempää. Tilojen pakkohuutokauppojen lukumäärään ja
Pohjois-Suomen pinta-alaan ja koko tilamäärään suhteutettuna yhtiöiden maanhankinta
laman aikana oli vähäistä, eikä ollut kyse laajamittaisesta keinottelusta. Yhtiöt ostivat
tiloja, joten huhuille talollisten hädänalaisen tilan hyväksikäytöstä oli olemassa perusta.
On mahdollista, että keinotteluun syyllistyneet olivat liikemiehiä, maakauppiaita tai puu-
tavaran välittäjänä toimineita yksityishenkilöitä, jotka tavoittelivat hetkellisiä voittoja
maakaupoillaan, ja kansan keskuudessa heidät nähtiin pelkästään ”puulaakin miehinä”.

HARVEN mukaan yhtiöt ostivat Oulun läänistä vuosina 1930–1935 vain 4 430 hehtaa-
ria maata. Ainuttakaan kauppaa yhtiöt eivät tehneet vuosina 1930–1931. Sitä vastoin
vuonna 1934 yhtiöt ostivat 3 446 hehtaaria maata.156 Epäselvyyksien vuoksi 9 307 heh-
taarin alalle HARVE ei pystynyt määrittelemään ostoajankohtaa, mikä heikentää tutki-
muksen luotettavuutta. HARVEN mukaan muualla Suomessa yhtiöt hankkivat maata vuo-
sina 1930–1935 seuraavasti157:

lääni maan määrä, ha ostoajankohta tuntematon, ha
Uudenmaan 423 362
Turun ja Porin 2 152 111
Hämeen 2 349 13 472
Viipurin 11 856 18 137
Karjalan kannas 804 3 802
Mikkelin 4 633 3 401
Kuopion 5 754 8 144
Vaasan 6 701 36 987

HARVEN tutkimuksen luotettavuutta heikentää verrattain suuri yhtiöiden ostaman maan
pinta-ala, jolle ei ole pystytty määrittelemään ostoajankohtaa. Varmaa on vain se, että
mainitut maa-alat ovat siirtyneet yhtiöille vuosina 1915–1937. Tunnettujen tapausten
perusteella voidaan sanoa, että Viipurin, Kuopion ja Vaasan lääneissä yhtiöiden maanhan-
kinta oli vilkkainta laman aikaisessa Suomessa. Syytä on mainita, että vuonna 1936 yhtiöt
ostivat Vaasan läänistä peräti 6 603 hehtaaria maata.158

Puutavarayhtiöiden maanomistuksen määrä yhtiöittäin muuttui vuosina 1926–1939
huomattavasti:

156. Harve 1947, s. 48. Taulukko n:o 5.
157. Harve 1947, s. 48. Taulukko n:o 5.
158. Harve 1947, s. 48. Taulukko n:o 5.
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Taulukko 78. Kymmenen eniten maata omistanutta puutavarayhtiötä Pohjois-Suomessa
vuosina 1926–1939 tilojen lukumäärän ja pinta-alan mukaan, tilojen lkm/pinta-ala, ha.

Merkittävimmin puutavarayhtiöiden maanomistusta muutti Ab Uleå Oy:n maanmyynti.
Yhtiö myi maata asutushallitukselle ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle sekä joutui luo-
vuttamaan palautuslain velvoittamana tiloja sekä niiden osia valtiolle. Uleå-yhtiö joutui
luopumaan 78 850,7 hehtaarista maata: Kajaani-yhtiö osti 64 595,0 ja Toppila Oy 3 844,4
hehtaaria; Lex Pulkkisen nojalla palautettavia alueita oli 4 497,2 hehtaaria ja vapaaehtoi-
sella kaupalla asutushallitukselle myytyjen lohkotilojen yhteispinta-ala oli 5 914,1 heh-
taaria.

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö omisti vuonna 1939 Ab Uleå Oy:n nimissä olleet tilat
mukaan lukien 222 817,1 hehtaaria maata. Yhtiö omisti 49,7 % puutavarayhtiöiden
yhteen lasketun maaomaisuuden kokonaismäärästä Pohjois-Suomessa. Toiseksi eniten
maata omisti Puutavara Osakeyhtiö Kemi, joka osti vuonna 1934 Trävaru Ab Torneån
maaomaisuuden. Vuoteen 1939 tultaessa Kemi-yhtiön maaomaisuus oli kasvanut 84
198,0 hehtaariin, joka oli 18,8 % yhtiöiden omistaman maan yhteispinta-alasta. Kolman-
neksi suurin maanomistaja oli Kymmene Ab, joka omisti Kainuusta 36 615,7 hehtaaria
maata eli 8,1 % yhtiöiden maa-alasta.

Taulukko 78:n perusteella voidaan sanoa, että yhtiöiden maanomistus keskittyi vuo-
desta 1926 lähtien. Maata siirtyi suhteellisesti entistä enemmän kymmenen maanomista-
jan haltuun:

vuosi omistuksen määrä, ha %, yhtiöiden koko maa-alasta
1926 400 579,7 82,5
1930 405 528,6 86,6
1935 412 362,8 90,7
1939 407 251,0 90,9

yhtiö 1926 1930 1935 1939
Ab Uleå Oy 585/203 565,7 391/135 063,3 418/132 581,7 81/23 313,5
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 87/26 484,0 334/89 522,3 341/91 195,4 694/199 503,6
Trävaru Ab Kemi 136/70 844,2 160/76 124,1 155/76 341,6 156/74 789,4
Trävaru Ab Torneå 13/11 974,1 14/11 022,7 16/11 182,3 13/9 408,6
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 43/25 074,1 43/25 203,6 45/23 345,2 47/23 890,2
Kymmene Ab, Kymin Oy 49/19 510,4 111/28 822,8 117/36 703,3 115/36 615,7
A. Ahlström Oy 26/14 378,3 27/13 189,3 31/14 672,1 31/13 666,8
Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy 22/9 275,6 21/8 952,2 20/7 894,1 20/7 665,9
A. Santaholma Oy 23/10 495,0 20/8 998,4 21/9 008,1 21/8 925,0
Ab Himango & Ylivieska
W. Rosenlew & Co Ab

33/8 978,3
–

37/8 629,9
–

5/523,3
37/8 915,7

3/440,2
41/9032,1

yht. 1 017/400 579,7 1 158/405 528,6 1 206/412 362,8 1 222/407 251,0
muut yhtiöt ja yhtiöiden omista-
jat 301/84 823,8 206/62 664,2 143/42 120,9 152/40 925,0

yht. 1 318/485 403,5 1 364/468 192,8 1 349/454 483,7 1 374/448 176,0
Lähde: Tiedot koottu taulukoista n:o 58, 62, 65, 68, 70, 73.
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Keskittyminen aiheutui yhtiöiden välisistä tilakaupoista sekä apuyhtiöiden ja yhtiöiden
omistajien nimissä olleiden tilojen siirtämisestä yhtiöiden kirjanpitoon. Vuoteen 1939 tul-
taessa yli 90 % yhtiöiden maaomaisuudesta oli keskittynyt kymmenelle yhtiölle. Vuonna
1939 Pohjois-Suomessa omisti metsää kaiken kaikkiaan 43 yhtiötä.

Pohjois-Suomessa yhtiöiden maaomaisuus väheni vuodesta 1920 lähtien lähinnä
vapaaehtoisin kaupoin. Lex Pulkkisen velvoittamana yhtiöt joutuivat luovuttamaan laitto-
masti hankitusta maasta noin 38 %. Suurin osa maasta myytiin vapaaehtoisin kaupoin
joko asutushallitukselle tai yksityisille viljelijöille. Kunnissa, joissa isoajakoa ei ollut
vielä tehty, tilanosien kauppa oli käytännössä mahdotonta. Puutavarayhtiöt eivät käyttä-
neet laman aikana talollisten velkaantumista näkyvästi hyväksi. Yksittäisiä tapauksia
saattoi hyvinkin olla, ja ne ovat säilyneet ihmisten muistissa perimätietona nykypäiviin
asti. Taloudellisesti vaikeina aikoina yhtiöt myivät maata enemmän kuin ostivat. Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiö ja Uleå Oy tekivät huomattavimmat maakaupat, joissa Uleå-yhtiön
oululaisilta tervaporvareilta ja vanhoilta sahayhtiöiltä perimä maa siirtyi entiselle kilpaili-
jalle.



6. Puutavarayhtiöiden ostamien tilojen hinta ja käypä arvo 
vuosina 1885–1934

6.1. Maasta maksettu hinta

6.1.1. Kainuu

Ensimmäiset yhtiöiden omistamat tilat Pohjois-Suomessa olivat ruukkiyhtiöiden hankki-
mia. Kaikista niistä ei ole tiedossa kauppasummaa, koska Oulun maakunta-arkiston lain-
huutokortisto ei ole täydellinen vanhimpien tilakauppojen osalta. Tästä syystä ensimmäi-
set tilakaupat on esitetty yksittäisinä esimerkkeinä aikoinaan vallinneesta hintatasosta.

Petäjäkosken ruukin omistajat J. C. Wichman ja A. Forbus ostivat vuonna 1845 Carl
Gosmanilta Sotkamon Laakakylästä Jokelan, Karppilan ja Koukkarin tilat 2 914 hopea-
ruplalla ja puolella kopeekalla.1 Samat tilat, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 2 582,19
hehtaaria myytiin vuonna 1860 ruukkirakennuksineen ja laitteineen Paul Wahl & Co:lle
20 000 hopearuplalla.2

Saarikosken ruukkiyhtiö osti vuosina 1873–1874 Kuhmoniemen Korpisalmelta 271,6
hehtaarin Niskala n:o 22:n 2 600 ja 490,51 hehtaarin laajuisen Kemilä n:o 25:n 1 600
markalla.3 Ruukkiyhtiö maksoi edellisessä kaupassa 9,6 ja jälkimmäisessä 3,3 markkaa
hehtaarilta. Egerton Hubbart & Co omisti 1800-luvun lopussa Kuhmoniemen Jonkerin
kylässä seitsemän tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 8 290,3 hehtaaria. Lisäksi
joensuulainen kauppahuone G. Cederberg & Co oli ostanut kaksi tilaa eli 777,9 hehtaaria
maata. Egerton Hubbartin maksamista hinnoista ei ole tilakohtaisia tietoja. Jonkeri kuului
vuoteen 1903 saakka Nurmeksen pitäjään4, ja Jonkerissa sijainneet tilat olivat kaikkien
muiden Nurmeksessa sijanneiden tilojen kanssa yhteisessä lainhuutoanomuksessa. Asia-

1. 1. Lainhuuto Petäjäkosken ruukkiin ja sen tiloihin. Sotkamo sockens lagfarts dombuk för åren 1841–1845 s.
445–447. Ilmoitusasiain pöytäkirjat. Sotkamon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIb:17. OMA.

2. Salubref 13.3.1860. Sotkamo sockens lagfarts dombok ifrån 1855–1864, s. 379–380. Ilmoitusasiain pöytä-
kirjat. Sotkamon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIb:19. OMA.

3. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1877 s. 490, v. 1876 s. 181.
Kuhmon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIIa: 27–28. OMA.

4. Suomenmaa IX.1. 1929, s. 237.
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kirjoissa on pelkästään kaikista Nurmeksen tiloista maksettu kokonaissumma.5 Kuhmo-
niemen varhaisimmista tilakaupoista on tietoa Oulujoen tukinhakkuu- ja lauttausyhtiön
omistamien tilojen osalta. Yhtiö osti vuonna 1892 42 000 markalla viisi tilaa, joiden
yhteispinta-ala oli 2 669,248 hehtaaria.6 Hinnoittelussa Oulujoen tukinhakkaus- ja laut-
tausyhtiö menetteli johdonmukaisesti: neljässä kaupassa hehtaarihinta vaihteli 14,0:sta
15,2 markkaan ja vain yhdessä kaupassa hehtaarihinta kipusi 21,1 markkaan.

Paul Wahl & Co osti 1890-luvun lopussa 56 950 markalla Sotkamon ja Kajaanin maa-
laiskunnan talollisilta yhteensä kuusi tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli 5 096,76
hehtaaria. Tehtyjen kauppojen hehtaarihinnat vaihtelivat 5,1:sta 17,9 markkaan, ja niiden
keskiarvo oli 11,8 markkaa. Samoihin aikoihin W. Gutzeit & Co osti 39 100 markalla
Kajaanin maalaiskunnasta ja Sotkamosta seitsemän tilaa eli 3 689,64 hehtaaria maata.
Hehtaarihinnat vaihtelivat 3,8:sta 33,9 markkaan: kuusi kauppaa tehtiin 3,8–13,7 markan
hehtaarihinnalla, ja vain yhdessä kaupassa hinta kohosi 33,9 markkaan hehtaarilta. W.
Gutzeit & Co tekemien kauppojen keskihinta hehtaarilta oli 10,6 markkaa.7

Kaupat jakaantuivat Kainuussa ennen puutavarayhtiöiden laajamittaista maanhankin-
taa lukumäärän ja hehtaarihintojen mukaan seuraavasti:

hintaluokka mk/ha kauppojen lkm ha %
1–5,9 4 2 602,5 26,6
6–10,9 3 3 000,7 30,7

11–15,9 6 3 505,8 35,8
16–20,9 – – –
21–25,9 1 474,7 4,8
26–30,9 – – –
31–35,9 1 206,7 2,1
yht. 15 9 790,3 100,0

Yhtiöille päätyneestä maa-alasta noin 93 % oli ostettu talollisilta alle 16 markan hehtaari-
hinnalla. Syytä on huomauttaa, että asetelmassa ei ole otettu huomioon Kuhmoniemen
Jonkerissa sijainnutta Egerton Hubbart & Co:n omistamaa noin 8 300 hehtaarin maa-
omaisuutta. Näin ollen huomattava osa Kainuussa ennen 1900-luvun alkua yhtiöille kuu-
luneesta maasta on jouduttu jättämään tutkimuksen ulkopuolelle lähteiden puutteellisuu-
den takia.

Puutavarayhtiöiden maanostot vilkastuivat Kainuussa 1900-luvun alusta lähtien.
Yhtiöt tekivät vuosina 1900–1915 talollisten kanssa yhteensä 576 tilakauppaa. Seuraavan
taulukon tiedot on koottu henki- ja maarekisterikirjoista sekä lainhuutoasiakirjojen yhtey-
dessä olevista kauppakirjojen jäljennöksistä. Puutavarayhtiöiden keskinäiset tilakaupat on
jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, koska niiden hinnoittelussa saattoi olla täysin erilaiset
perusteet kuin talollisten kanssa tehdyissä kaupoissa. Näin ollen tutkimuksessa on keski-
tytty pelkästään puutavarayhtiöiden talollisille maksamiin hintoihin.

5. Köpebref. Lainhuutoasiakirjat. Ilmoitusasiain pöytäkirjat 12.2.1883 § 4. Nurmeksen käräjäkunta. Pielisjär-
ven tuomiokunta. JoMA.

6. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1894, s. 760, 765, 769, 772.
Kuhmon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIIa: 55. OMA.

7. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1876, s. 410, 1894, s. 667,
1899, s. 347, 387, 539, 1900, s. 474. Paltamon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIVa: 109–110, 145–
146, 155–156, 157–158. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v.
1898, 1899, 1900, 1905. Sotkamon käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIa: 159–160, 161–162, 163–164,
173–174. OMA.
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Taulukko 79. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä
Kainuussa vuosina 1900–1915 hehtaarihinnan mukaan, kpl.

Ennen vuosisadan vaihdetta noin 93 % yhtiöiden hankkimasta maasta oli ostettu alle 16
markan hehtaarihinnalla. Sitä vastoin vuosina 1900–1915 20–21 markan hehtaarihinnas-
ta tuli Kainuussa selkeä taitekohta metsämaan hinnoittelulle. Vuosina 1900–1905 202
kauppaa eli 76,8 % 263 kaupasta tehtiin hintaluokassa alle 20,9 mk/ha. Vuosina 1906–
1910 vain 87 kauppaa eli 32,2 % 270 kaupasta tehtiin alle 21 markan hehtaarihinnoin.
Viimeisenä tarkastelujaksona tehtiin enää 43 tilakauppaa, joista 37,2 % myytiin alle 21
markan hehtaarihinnalla.

Vuosina 1900–1905 31 tilallista myi maansa alle 6 mk:n hehtaarihinnalla ja 126 tilaa
vaihtoi omistajaa 6–15,9 markan hehtaarihinnalla. Hinnat kohosivat selvästi vuosina
1906–1910, jolloin hehtaarihintojen painopiste siirtyi 11:sta 45,9 markkaan hehtaarilta.

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–0,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Hyryn-
salmi

1900–05 2 9 11 3 5 – 1 1 – – 1 –
1906–10 – 2 5 1 3 3 – 4 – – 1 1
1911–15 – – – 1 – – – – – – – –

Kajaa-
nin mlk

1900–05 5 4 7 1 1 – 1 1 – – – 1
1906–10 – 6 2 1 3 1 2 2 3 – 5 10
1911–15 – – – – 1 – – – – – 2 2

Kuhmo-
niemi

1900–05 5 4 3 1 – – – 1 – – – –
1906–10 10 7 7 4 3 5 1 1 1 2 1 1
1911–15 – 1 1 – 3 1 – – – – – 1

Paltamo 1900–05 – 10 12 5 4 2 4 2 1 1 – 3
1906–10 1 1 5 5 2 6 7 2 8 2 1 10
1911–15 – 1 – 2 1 – 2 – – – – 3

Puo-
lanka

1900–05 5 5 5 4 2 – – – 1 – – –
1906–10 1 1 2 2 2 3 2 – – – – –
1911–15 – – – – – – – 1 – – – 1

Risti-
järvi

1900–05 1 3 6 6 – 4 2 – – – – –
1906–10 – – 1 4 1 – 3 1 4 1 – 1
1911–15 – – – 1 – – – 2 – 1 – –

Sotkamo 1900–05 6 18 13 22 6 4 2 3 3 – 1 –
1906–10 2 – 2 7 4 2 9 6 6 4 5 9
1911–15 – – 1 2 1 1 2 – 1 1 – 3 

Suomus-
salmi

1900–05 6 5 8 3 1 – – – – – – 1
1906–10 – 1 3 1 1 1 – – – – – –
1911–15 1 1 2 2 1 1 – – – – – –

Säräis-
niemi

1900–05 1 3 – – – – – – – – 1 –
1906–10 – – – 3 – – – – – – – 1
1911–15 – – – – – – – – – – – –

Kainuu 1900–05 31 61 65 45 19 10 10 8 5 1 3 5
1906–10 14 18 27 28 19 21 24 16 22 9 13 32
1911–15 1 3 4 8 7 3 4 3 1 2 – 7
yht. 46 82 96 81 45 34 38 27 28 12 16 44

Lähde: Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat vuosilta 1900–1915. Hyrynsalmen, Sotka-
mon, Kuhmon, Paltamon ja Säräisniemen käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIa: 120–151, CIIa: 163–194, CIIIa: 62–86, CIVa:
157–188, CVa: 13–28. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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Karkeasti arvioituna hintataso noin 2,5-kertaistui. Huomion arvoista on myös yli 56 mk
hehtaarilta maksetut hinnat. Vuosina 1911–1915 hintojen nousu laantui, ja kolmannes
kaupoista tehtiin alle 21 markan hehtaarihinnoin. Vuosien 1900–1915 hinnat ovat keske-
nään vertailukelpoisia pienen inflaation takia.8

Hintatason nousuun Kainuussa vaikutti kilpailun kiihtyminen. Oululaiset sahayhtiöt
saivat kilpailijakseen vuonna 1907 Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön, ja Kajaanin radan
valmistumisen myötä kymiläiset yhtiöt lisäsivät puunhankintaa Kainuusta. Kilpailun
kiristyminen ilmeni esimerkiksi kauppahuone J. W. Snellman G:sonin ja Kainuussa toimi-
neen tukkiasioitsija G. Snellmanin kirjeenvaihdossa. Hintatason vakiintuminen vuodesta
1911 lähtien osoitti sen, että kysyntä oli laskenut ja kilpailu laantunut.

Hintataso vaihteli Kainuun pitäjissä huomattavasti. Suomussalmella vuosina 1900–
1915 tehdyistä tilakaupoista 84,5 % tehtiin alle 21 markan hehtaarihinnoin, ja vuosien
1906–1910 hinnannousu ei koskenut lainkaan Suomussalmea. Hintoja laski uiton kan-
nalta syrjäinen sijainti. Uittoreitti Ouluun oli pitkä, eikä kymiläisten yhtiöiden mielen-
kiinto vuosisadan alkuvaiheessa ulottunut Suomussalmelle saakka. Syrjäinen Kuhmo-
niemi ei myöskään päässyt osalliseksi vuosina 1906–1910 tapahtuneesta metsien arvon-
noususta. Vielä vuosina 1906–1910 Kuhmoniemellä tehtiin kymmenen kauppaa alle kuu-
den markan hehtaarihinnalla. Muissa Kainuun pitäjissä vastaavan hintaluokan kaupat oli-
vat tuolloin jo harvinaisia. Hinnat kohosivat vuosina 1906–1910 vähän myös Puolangalla;
talolliset myivät metsiään yhä alle 21 markan hehtaarihinnoin.

Hyrynsalmella, Kajaanin maalaiskunnassa, Paltamossa, Ristijärvellä ja Sotkamossa
vuosina 1900–1905 suurin osa kaupoista tehtiin alle 21 markan hehtaarihinnoin: Hyryn-
salmella 75,8 %, Kajaanin maalaiskunnassa 81,0 %, Paltamossa 61,4 %, Ristijärvellä
72,7 % ja Sotkamossa 76 % kaupoista kuului edellä mainittuun hintaluokkaan. Huomatta-
vaa on, että mainitut pitäjät pääsivät osalliseksi hintatason noususta vuosina 1906–1910.
Erityisesti Paltamon, Sotkamon ja Kajaanin maalaiskunnan talolliset saivat aiempaa kor-
keamman hehtaarihinnan myymästään metsämaasta. Hehtaarihinnat kohosivat 21–46,9
markkaan. Lisäksi Sotkamossa, Paltamossa ja Kajaanin maalaiskunnassa maksettiin yli
56 markkaa hehtaarilta 29 tapauksessa. Edellä mainitut pitäjät olivat metsätalouden har-
joittamisen kannalta keskeisellä paikalla.

Kauppojen lukumäärän jakautumisesta eri hintaluokkiin on havaittavissa huomattavia
eroja yhtiöitten välillä (taulukko 80).

8. Hjerppe 1990, s. 31–32.
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in hehtaarihinnan mukaan Kainuussa vuosina

36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–
8 2 1 2 3
2 13 4 4 15
– – – – –

10 15 5 6 18
4 – – – 1
4 4 – 3 –
– – – – –
8 4 – 3 –
– – – – 2
– – – – –
– – – – –
– – – – 2
– – – – –
– – – – –
1 – – – 1
1 – – – 1
– – – – –
8 3 2 6 11
– – – – 1
8 3 2 6 12
– – – – –
2 4 – 1 7
– – – – –
2 4 – 1 7
– – – – –
3 3 1 2 4
– – – – –
3 3 1 2 4
Taulukko 80. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä yhtiöittä
1900–1915, kpl.

yhtiö ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9

J. W.
Snellman 
G:son

1900–05 2 33 38 16 10 7 8
1906–10 4 4 12 18 9 9 6
1911–15 – – – 1 – – –
yht. 6 37 50 35 19 16 14

Uleåborgs
Sågverk Ab

1900–05 10 23 22 10 5 2 4
1906–10 1 8 11 8 8 5 2
1911–15 – – – 2 – 2 –
yht. 11 31 33 10 13 9 6

Otto ja Isak 
Ravander

1900–05 9 7 9 5 1 – –
1906–10 – – – 1 – – –
1911–15 – – – – – – –
yht. 9 7 9 6 1 – –

A. Santaholma 
Oy

1900–05 3 1 1 – – – –
1906–10 – 1 1 – – – –
1911–15 – – – – – – –
yht. 3 2 2 – – – –

Kajaanin Puu-
tavaraosakeyh-
tiö

1900–05 – – – – – – –
1906–10 – 4 2 2 1 3 5
1911–15 – – – – – – 2
yht. – 4 2 2 1 3 7

Kajaanin 
Koski- jaTeol-
lisuus Oy

1900–05 – – – – – – –
1906–10 – 3 – 2 1 2 2
1911–15 – – – – – – –
yht. – 3 – 2 1 2 2

Kymmene Ab 1900–05 – – 1 – – – –
1906–10 – – 1 2 2 – 6
1911–15 – – – – – – –
yht. – – 2 2 2 – 6

Lähde: Sama kuin taulukossa 79.
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Edullisin hehtaarihinnoin tekivät eniten kauppoja oululaiset puutavarayhtiöt. Ne olivat
saaneet vielä 1900-luvun alussa miltei yksinoikeudella hankkia puutavaraa ja tiloja Kai-
nuusta. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin hankkimista tiloista oli ostettu 55,4 % alle
21 mk:n hehtaarihinnoin. Uleåborg Sågverkin tiloista 66,4 %, Otto ja Isak Ravanderin
tiloista 91,2 % ja A. Santaholma Oy:n tiloista 77,8 % oli hankittu edellä mainitun hintata-
son vallitessa. Kolme viimeksi mainittua yritystä hankki maatiloja Kuhmoniemeltä, Suo-
mussalmelta ja Puolangalta, alueelta missä ei ollut kilpailua ja mistä uittoetäisyydet
sahoille olivat pitkät. Kauppahuone J. W. Snellman G:son joutui oululaisista sahayhtiöistä
selvimmin kilpailutilanteeseen kymiläisten kanssa. Todisteita tästä on löydettävissä kaup-
pahuoneen ja Kainuun tukkiasioitsijan välisetä kirjeenvaihdossa. Kilpailun vaikutus ilme-
nee myös niissä 18 tilakaupassa, joissa hehtaarihinnat kohosivat yli 56 mk:n.

Vuonna 1907 perustettu Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö joutui maksamaan maasta
oululaisia huomattavasti enemmän. Vuosina 1907–1915 yhtiön tekemistä tilakaupoista
83,7 % tehtiin yli 21 mk:n hehtaarihinnoin. Täysin samanlainen markkinatilanne vallitsi
myös Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy:n ja Kymmene Ab:n tehdessä tilakauppoja. Edellä
mainitut yhtiöt aloittivat maanhankinnan oululaisia myöhemmin; ne toivat mukanaan kil-
pailua, jolloin hintataso kohosi.

Yhtiöt hankkivat Kainuusta vuosina 1900–1915 maata eri hintaluokissa seuraavat
määrät:

Taulukko 81. Puutavarayhtiöiden talollisilta hankkiman maa-alan laajuus hehtaarihinnan
mukaan Kainuussa vuosina 1900–1915, ha, sekä yhtiöiden ostaman maa-alan osuus eri
hintaluokissa niiden maaomaisuuden kokonaismäärästä, %.

Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin Kainuussa olevasta maaomaisuudesta, 75 839
hehtaarista, oli 55 696 hehtaaria eli 73,4 % ostettu alle 21 markan hehtaarihinnalla. Eniten
maata, 20 536 ha, yhtiö oli hankkinut hintaluokassa 11–15,9 mk/ha. Uleåborgs Sågverk
Ab:n hankkimasta maaomaisuudesta 26 741 hehtaaria eli 68,3 % oli hankittu alle 21 mk:n
hehtaarihinnoin. Eniten maaomaisuudestaan, 10 439 hehtaaria, yhtiö oli ostanut hintaluo-
kassa 6–10,9 mk/ha.

yhtiö mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

J. W. Snellman 
G:son

4099
5,4

18665
24,6

20536
27,1

12396
16,3

5702
7,5

3402
4,5

3665
4,8

1535
2,0

2830
3,7

381
0,5

1210
1,6

1418
1,9

Uleåbors Såg-
verk Ab

4485
11,5

10439
26,7

6879
17,6

4938
12,6

4281
10,9

2568
6,6

1565
4,0

2478
6,3

732
1,9

–
0,0

207
0,5

555
1,4

Otto ja Isak 
Ravander

4793
31,1

3021
19,6

3248
21,1

3517
22,8

264
1,7 – – – – – – 566

3,7
A. Santaholma 
Oy

3336
48,9

891
13,1

1852
27,2 – – – – 380

5,6 – – – 358
5,3

Kajaanin Puuta-
vara Oy – 2401

12,2
706
3,6

724
3,7

143
0,7

1368
7,0

2954
15,1

5118
26,1

1938
9,9

597
3,0

2191
11,2

1473
7,5

Kajaanin Koski- 
ja Teollisuus Oy – 2945

29,7 – 1320
16,4

192
1,9

553
5,6

1381
13,9

899
9,1

2068
20,8 – 75

0,8
491
5,0

Kymmene Ab – – 381
4,7

1320
16,4

1168
14,5 – 1791

22,3
1323
16,4

581
7,2

380
4,7

451
5,6

659
8,2

muut 10833
37,4

5235
18,1

2093
7,2

2894
10,0

1748
6,0

112
0,4

154
0,5

1390
4,8 – 1433

5,0
934
3,2

2105
7,3

yht. 27546
13,5

43597
21,4

35695
17,5

27109
13,3

13498
6,67

8003
3,9

11510
5,7

13123
6,4

8149
4,0

2791
1,4

5068
2,5

7625
3,7

Lähde: Sama kuin taulukossa 79.
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Otto ja Isak Ravander sekä A. Santaholma Oy ostivat Kainuusta maata muita yhtiöitä
edullisemmin. Otto ja Isak Ravanderin hankkimasta maaomaisuudesta kolmannes, 4 793
hehtaaria, oli ostettu hintaluokassa 1–5,9 mk/ha. Maaomaisuuden kokonaismäärästä, 15
409 hehtaarista, 94,6 % oli ostettu alle 21 markan hehtaarihinnoin. A. Santaholma Oy oli
ostanut alle kuuden markan hehtaarihinnalla 3 336 hehtaaria eli noin puolet Kainuussa
sijainneesta maaomaisuudestaan. Alle 21 markan hehtaarihinnalla yhtiö oli ostanut 89,2
% 6 817 hehtaarin laajuisesta maaomaisuudestaan.

Oululaiset sahayhtiöt ostivat 29 kaupalla yhtensä 16 713 hehtaaria maata alle kuuden
markan hehtaarihinnalla. Pelkästään niiden ostaman maa-alan laajuus on niin mittava, että
se aiheutti hintatason noustua vuosina 1906–1910 laajamittaista keskustelua oikeudenmu-
kaisista hinnoista. Muut yhtiöt ja niiden omistajat hankkivat alle kuuden markan hehtaari-
hinnalla 10 833 hehtaaria maata. Sanomalehtikirjoitukset yhtiöitten maakaupoista eivät
olleet täysin perättömiä, vaan aihe keskustelulle oli olemassa.

Oululaisia sahayhtiöitä myöhemmin maakaupat aloittaneet yhtiöt hankkivat maansa
kalliimmin. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön maaomaisuudesta, 19 016 hehtaarista
79,9 % oli hankittu yli 21 markan hehtaarihinnoin. Eniten maata, 5 118 hehtaaria, yhtiö
hankki hintaluokassa 36,9–40 mk/ha. Ainoastaan ensimmäiset tilakauppansa yhtiö teki
edullisesti; se osti 2 401 metsähehtaaria 6–10,9 markan hehtaarihinnalla. Samoin menet-
teli myös Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy. Yhtiö hankki 2 945 hehtaaria maata 6–10,9
hehtaarin hintaluokassa, mutta 5 659 hehtaarista eli 57,0 % koko omaisuudestaan se jou-
tui maksamaan yli 21 markkaa hehtaarilta. Kymmene Ab ei päässyt ollenkaan osalliseksi
Kainuun edullisesta hintatasosta. Talollisilta ostetusta 8 054 hehtaarista yhtiö osti 6 353
hehtaaria eli 78,9 % yli 21 markan hehtaarihinnalla. Todennäköisesti yhtiö esiintyi tarkoi-
tuksellisesti Kainuussa korkeitten hintojen maksajana ja se pyrki voittamaan talollisten
suosion. J. W. Snellman G:sonin kirjeenvaihdossa oli mainintoja siitä, että Kymmene Ab
maksoi parempia hintoja talollisille kuin oululaiset ja yhtiö pyrki tunkeutumaan rahalla
oululaisten omanaan pitämälle hankinta-alueelle.

Kuten taulukosta 81 ilmenee, Kainuussa yhtiöiden talollisilta ostamasta maa-alasta oli
hankittu alle 21 markan hehtaarihinnalla 133 947 hehtaaria eli noin 66 % yhtiöitten hank-
kiman maan kokonaisalasta. Kainuussa maksettiin vuosina 1900–1915 44 kaupassa yli 56
markan hehtaarihintoja. Kokonaisuuden kannalta korkeilla hinnoilla ei kuitenkaan ollut
suurtakaan merkitystä, koska kalliilla ostetun maa-alan yhteen laskettu pinta-ala oli suh-
teellisen pieni, vain 3,7 % ostetusta maa-alasta. Tilat olivat useissa tapauksissa lohkot-
iloja, ja ne oli ostettu uittoreittien varsilta, asutuskeskuksien lähettyviltä tai maatalouden
harjoittamista varten. Lisäksi tiloilla saattoi olla poikkeuksellisen edustavat rakennukset,
jotka nostivat tilan hintaa huomattavasti.

Ensimmäisen maailmansodan aikana rahanarvo aleni, ja sodan jälkeisinä vuosina
inflaatio kiihtyi rajusti. Suomessa hinnat nousivat miltei 11-kertaiseksi.9 Inflaatioshokki
heijastui myös maanhintaan: ennen maailmansotaa hehtaarihinnat olivat olleet markoissa
tai kymmenissä markoissa, mutta vuodesta 1916 lähtien tilojen hehtaarihinnat kohosivat
satoihin markkoihin. Yleinen hintataso vakautui 1920-luvulla, mutta vuosina 1928–1931
hintataso putosi 20 %.10

9. Hjerppe 1990, s. 31.
10. Hjerppe 1990, s. 32.



279
Taulukko 82. Puutavarayhtiöiden ja apuyhtiöiden sekä talollisten välisten tilakauppojen
lukumäärä hehtaarihinnan mukaan Kainuussa vuosina 1916–1930, kpl.

Kainuussa vuosina 1916–1930 puutavarayhtiöt tekivät talollisten kanssa yhteensä 82 tila-
kauppaa. Maanosto keskittyi vuosiin 1916–1920, jolloin apuyhtiöt ja puutavarayhtiöiden
omistajat hankkivat maata 70 kaupalla. Hinnoittelun taitekohdaksi muodostui 200 mar-
kan hehtaarihinta: noin 67,1 % kaupoista tehtiin alle 201 markan hintaluokassa. Huo-
mion arvoista on myös 13 kauppaa, joissa hehtaarihinta kipusi yli 451 markan. Kaupoista
13 kalleinta jakaantui seuraaviin hintaluokkiin:

hintaluokka mk/ha kauppojen lkm ha
500–700 6 1 050,41
701–900 4 916,96
901–1 100 1 87,84

1 101– 2 232,74
yht. 13 2 287,95

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–50,9 51–100,9 101–150,9 151–200,9 201–250,9 251–300,9 301–350,9 351–400,9 401–450,9 451–

Hyryn-
salmi

1916–20 – – 1 1 – – – – – –
1921–25 – – – – – – – – – 1
1926–30 – – – – – – – – – –

Kajaa-
nin mlk

1916–20 2 – – 1 1 1 1 – – –
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – – – –

Kuhmo-
niemi

1916–20 2 5 6 1 1 – – – – 1
1921–25 1 1 – 1 – – – – – 3
1926–30 – – 1 – – – – – – –

Paltamo 1916–20 – – 1 – 2 – – – – 4
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – –

Puo-
lanka

1916–20 1 – – 1 – – – – – –
1921–25 – – – – – 1 – 1 – –
1926–30 1 – – – – – – – – 1

Risti-
järvi

1916–20 – 2 – – – – – – – –
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – – – –

Sot-
kamo

1916–20 2 5 6 1 2 1 2 1 – 3
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – – – –

Suo-
mus-
salmi

1916–20 2 2 2 – – – – – – –
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – – – –

Säräis-
niemi,
Vuoli-
joki

1916–20 1 2 4 2 – – – – –
1921–25 – – – – – – – – – –
1926–30 – – – – – – – – – –

Kainuu 1916–20 8 16 19 7 6 2 3 1 – 8
1921–25 1 1 – 1 – 1 – 1 – 4
1926–30 1 – 1 – – – – – – 1
yht. 10 17 20 8 6 3 3 2 – 13

Lähde: Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1916–1930. Hyrynsalmen, Sotkamon,
Kuhmon, Paltamon ja Säräisniemen käräjäkunta. Kajaanin tuomiokunta. CIa: 152–180, CIIa: 195–223, CIIIa: 87–103, CIVa:
189–218, CVa: 29–43. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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Hehtaarihinnaltaan kallein tila oli Paavo Paloheimon Sotkamon Nuasjärveltä ostama pin-
ta-alaltaan 59,655 hehtaarin Kuusisto n:o 49. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön johtaja
maksoi siitä 1 592,5 markkaa hehtaarilta.11 Kokonaisuutena kalliit hehtaarihinnat eivät
laajasti hyödyttäneet Kainuuta, sillä noin 2 300 hehtaarin maakaupat toivat vaurautta vain
reilulle kymmenelle tilansa tai sen osan myyneelle talolliselle.

Vuosina 1916–1930 tilakaupoista suurin osa, noin 66 %, tehtiin Kuhmoniemellä, Sot-
kamossa ja Säräisniemellä. Hehtaarihinnaltaan huokeita kauppoja tehtiin suhteellisesti
eniten Säräisniemellä, Suomussalmella, Kuhmoniemellä ja Ristijärvellä. Toisaalta tehty-
jen kauppojen lukumäärä oli muutamissa pitäjissä niin vähäinen, että niiden perusteella ei
voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä hintatasosta. Tehdyt kaupat saattoivat olla poik-
keuksellisia, ja niiden hinnoittelussa ei välttämättä noudatettu aiemman kaupankäynnin
luomaa käytäntöä.

Vuosina 1900–1915 oululaiset yhtiöt olivat hankkineet maata muita yhtiöitä edullisem-
min hehtaarihinnoin. Puutavarayhtiöiden, apuyhtiöiden ja niiden omistajien hankkiman
maan suhteellisessa määrässä eri hintaluokissa ei enää vuoden 1916 jälkeen ollut huomat-
tavia yhtiökohtaisia eroja:

Taulukko 83. Puutavarayhtiöiden, apuyhtiöiden ja niiden omistajien Kainuussa vuosina
1916–1930 talollisilta hankkiman maan laajuus eri hintaluokissa, ha.

11. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1919, s. 1225. Sotkamon käräjä-
kunta. Kajaanin tuomiokunta. CIIa:201–202. OMA.

omistaja mk/ha 
1–50,9 51–100,9 101–150,9 151–200,9 201–250,9 251–300,9 301–350,9 351–400,9 401–450,9 451–

Kajaanin
Puutavara 
Oy

– 936 492 226 200 – – – – 755

Kymmene 
Ab 462 325 199 – 271 – – – – 24

Maanvilje-
lys Oy Vaa-
rainsuo

558 167 64 – – – – – – –

Satakun-
nan Maan-
viljelys Oy

– 163 1191 1655 – – – – – 40

Ab Maa-
omaisuus 
Oy

659 875 2926 685 – – – – – 341

Ab Maan-
osto Oy
Metsola

– 278 – – – – – – – –

Ab för jord-
bruket och 
skogkultur

– 321 – – – – – – – –

G. Björken-
heim 205 1635 1265 546 – – – – – –

P. Palo-
heimo 524 1610 775 175 – – 271 18 – 101

R. Weck-
man 1 884 450 – – 126 – – – – –

L. Hallman – – 87 – – 577 429 – – 332
muut 1 134 732 – 309 280 1 176
yht. 5 426 7 492 6 999 3 596 877 1 753 700 18 – 1 593
Lähde: Sama kuin taulukossa 82.
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Taulukossa on ilmoitettu puutavarayhtiöiden ja apuyhtiöiden sekä niiden omistajien talol-
lisilta ostama maa eri hintaluokissa. Näin ollen esimerkiksi Gösta Björkenheimin Otto ja
Isak Ravanderilta ostamaa maata sekä Familje Aktiebolaget Björkenheimin omistukseen
Gösta Björkenheimiltä siirtynyttä metsää ei ole otettu huomioon. Kainuussa yhtiöt osti-
vat vuosina 1916–1930 talollisilta 28 454,0 hehtaaria maata, josta 82,6 % hankittiin alle
201 markan hehtaarihinnalla. Kaikki yhtiöt ja yhtiöiden omistajat hankkivat suurimman
osan maaomaisuudestaan alle 201 markan hintaluokassa. Kysyntä laski, kilpailu oli
tasoittunut, ja maanhankinta osoitti laantumisen merkkejä. Kauppoja rajoittanut asetus
vuodelta 1915 ja Lex Pulkkinen asettivat maanhankinnalle täysin uudet ehdot, joten yhti-
öiden maanhankinnan oli pakostakin hiljennyttävä.

Tilojen reaalihinnoissa tapahtui muutoksia vuosina 1900–1930. Ennen vuosisadan
vaihdetta suurin osa kaupoista oli tehty alle 16 markan hehtaarihinnoin. Vuosina 1900–
1905 kauppojen painopiste siirtyi hinta-asteikossa alle 21 markan hehtaarihintaan, mutta
vuosina 1906–1910 jo 11:sta 45,9 markkaan. Seuraavan viiden vuoden aikana hinnoissa
ei tapahtunut huomattavia muutoksia. Pienen inflaation vuoksi luvut ovat keskenään ver-
tailukelpoisia, ja näin ollen hintojen nousukausi ajoittui vuosiin 1890–1910. Vuodesta
1916 lähtien nimellishinnat nousivat, koska markan arvo putosi kymmenenteen osaan
sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Näin ollen 200 markan hehtaarihinnoista huoli-
matta tilojen reaalihinnat laskivat vuosien 1900–1905 tasolle.

Todennäköisesti markkamääräisesti korkeat hinnat hämäsivät suurimmaksi osaksi
luontaistaloudessa eläviä ihmisiä. Omavaraistaloudessa eläneet ihmiset eivät välttämättä
olleet perillä inflaation vaikutuksesta yksityistalouksiin ja koko talouselämään. Korkeat
nimellishinnat saattoivat aiheuttaa pettymyksen tunteita ihmisille, jotka olivat myyneet
tilansa yhtiölle vuosisadan alkuvuosina markkamääräisesti pienemmillä summilla. Mah-
dollisesti kuluttamatta jääneet metsärahat menettivät inflaation vaikutuksesta arvonsa vii-
meistään 1910-luvun lopulla. Muuttuneessa tilanteessa maansa ja metsänsä myynyt oli
”puilla paljailla” ja tunne huijatuksi joutumisesta katkeroitti mieltä.

Talouspulan aikaisista maakaupoista on liian vähän aineistoa käytettävissä. Huomatta-
vimmat maakaupat tekivät vuonna 1934 Ab Uleå Oy ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö.
Molemmat yhtiöt ostivat Kainuusta yhteensä kuusi metsätilaa, joiden yhteen laskettu
pinta-ala oli 2 610,12 hehtaaria. Kaupat jakaantuivat seuraaviin hintaluokkiin12:

mk/ha pinta-ala, ha
150–200 849,7
201–250 1 165,1
500–550 320,0
650–700 275,4

Edellä esitetyissä esimerkeissä on otettu huomioon vain kuusi kauppaa. Tapausten määrä
ei ole edustava, joten hintatasosta ei voi tehdä syvällisiä päätelmiä. Ilmeisesti talouspulan
seuraukset heijastuivat hintatasoon, koska huomattava osa maasta oli ostettu alle 250
markan hehtaarihinnalla.

Tila- ja lohkotilakauppojen myötä Kainuuseen ohjautui vuosina 1900–1930 olosuhtei-
siin nähden huomattava rahavirta.

12. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön ja Ab Uleå Oy:n vuosikertomus 1.11.1933–31.10.1934. Vuosikertomuksia
v. 1924–1934. Ab Uleå Oy. II E 1. OMA.
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Taulukko 84. Puutavarayhtiöiden ja apuyhtiöiden sekä niiden omistajien talollisille
maksamien kauppasummien kokonaismäärä Kainuussa vuosina 1900–1930, mk.

Tilakauppoja tehtiin vuosina 1900–1905 noin miljoonan markan arvosta. Markkamääräi-
sesti kaupoista hyötyi eniten Paltamo ja Sotkamo. Vaatimattomampi osa myyntituloista
saatiin Säräisniemelle, Puolangalle ja Kuhmoniemelle. Puutavarayhtiöt maksoivat Kai-
nuussa keskimäärin yhtä kauppaa kohden 3 855 markkaa. Tilaa kohden laskettuna hinnat
vaihtelivat huomattavasti, eikä pelkkä keskiarvo välttämättä kerro koko totuutta. Vuosina
1906–1910 Kainuussa tilakaupoista karttuneet tulot miltei 2,5-kertaistuvat. Erityisen suu-
ri tulonlisäys kohdistui Kuhmoniemelle, missä maakauppojen tuoma rahamäärä kasvoi
seitsemänkertaiseksi vuosiin 1900–1905 verrattuna. Yhtiöt maksoivat vuosina 1906–1910
yhtä kauppaa kohden keskimäärin 9 368,7 markkaa. Tilakauppojen teko hidastui vuoteen
1915 tultaessa, mikä merkitsi Kainuulle rahavirran tyrehtymistä, mutta tilaa kohden las-
kettuna maansa myynyt sai keskimäärin 13 832 markkaa. Vuosien 1916–1930 korkeissa
hinnoissa oli nähtävissä inflaation vaikutus. Ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen
arvoon nähden markan ostovoimasta oli jäljellä vain kymmenesosa.

Vuosina 1900–1910 Kainuun talolliset saivat maanmyyntituloja yhteensä hieman yli
3,5 miljoonaa markkaa. Vaikka metsähehtaaria kohden laskettuna myyntihinnat eivät
olleet korkeita, tilansa myynyt sai kuitenkin huomattavan summan rahaa. Yhteen laske-
tulla kauppasummalla ei kuitenkaan yksin ollut huomattavaa merkitystä koko Kainuun
talouselämälle, sillä esimerkiksi Kainuun vuotuinen viljalasku hyvinäkin vuosina oli noin
miljoona markkaa. Yhdessä puunmyyntitulojen ja metsätyöpalkkojen kanssa maan myyn-
nistä saadut tulot vilkastuttivat Kainuun talouselämää, johon hitaasti edistyvä maatalous
ei olisi yksin pystynyt.

6.1.2. Koillis-Pohjanmaa

Ensimmäiset yhtiöiden omistamat tilat Koillis-Pohjanmaalla kuuluivat Taivalkosken
Sahayhtiölle ja Timosen ruukille tai niiden omistajille. Kaikkien Taivalkoskella ja Pudas-
järvellä sijainneiden ruukintilojen hehtaarihintoja ei voida selvittää, koska lainhuutoasia-
kirjoissa tilat sekä saha- ja ruukkirakennukset kirjattiin tilojen hintojen yhteyteen.

pitäjä 1900–1905 1906–1910 1911–1915 1916–1930
Hyrynsalmi 94 951 234 406 5 000 78 500
Kajaanin mlk 98 716 387 951 137 200 611 500
Kuhmoniemi 53 926 384 087 70 490 1 568 750
Paltamo 268 565 460 720 114 750 483 250
Puolanka 25 300 47 900 38 500 312 500
Ristijärvi 133 725 250 784 19 000 62 500
Sotkamo 206 895 571 550 179 600 1 017 825
Suomussalmi 85 789 93 650 30 239 48 500
Säräisniemi 45 900 98 500 – –
Vuolijoki – – – 396 100
yht. 1 013 767 2 529 548 594 779 4 579 425
Lähde: Sama kuin taulukoissa 79 ja 82.
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Taivalkosken sahan omistaja Olof Lundström osti vuonna 1859 Pudasjärven Kurjen
kylästä (nykyinen Taivalkosken kirkonkylä) 479,2 hehtaarin Pesiö n:o 42:n 320 hopea-
ruplalla ja 50 kopeekalla.13 Vuotta myöhemmin Lundströmin yhtiökumppanit J. Fellman
ja H. Hedmanson ostivat samasta kylästä 30 hopearuplalla Jokela n:o 50:n. Kauppa oli
edullinen; Jokelan pinta-ala oli 850,83 hehtaaria. Taivalkosken sahayhtiö osti 1880-luvun
alussa Jokijärven kylästä Tavela n:o 8:n ja Saarinen n:o 17:n. Yhtiö maksoi 390,14 heh-
taarin laajuisesta Tavelasta 3 200 markka, ja entiset yhtiökumppanit maksoivat William
Lundströmille 892,74 hehtaarin Saarisesta 3 000 markkaa. Ostohinta oli huokea, ja oli
todennäköistä, että joutelijasta elämää viettänyt William Lundström oli hakkauttanut
Saarisen metsiä tuntuvasti. Ennen vuosisadan vaihdetta J. W. Snellman G:son ja J. G.
Bergbom ostivat Kynsiperän kylästä Kaukua n:o 9:n. Sahanomistajat maksoivat 580,86
hehtaarin tilasta 8 500 markkaa.14

Siuruan höyrysahayhtiö osti vuonna 1881 Pudasjärven Ranuan kylästä Kuukasjärvi n:o
10:n. Yhtiö maksoi 822,07 hehtaarin tilasta 8 500 markkaa. Kollajan kylässä sijainneesta
932,7 hehtaarin laajuisesta Petäjäkangas n:o 37:stä sahanomistaja Johan Paavola maksoi
6 000 markkaa. Ennen vuosisadan vaihdetta metsänhoitaja Edw. Sandman osti Kollajan
kylästä 614,74 hehtaarin Anttila n:o 14:n 5 150 markalla.15 Lisäksi Timosen ruukki- ja
sahayhtiö omisti yli 3 000 hehtaaria maata, jonka hehtaarihintaa ei voida selvittää puut-
teellisten asiakirjojen vuoksi.

Pudasjärven pitäjässä, Taivalkosken kappeli mukaan lukien, yhtiöt ja sahanomistajat
hankkivat maata ennen vuosisadan vaihdetta seuraavin hinnoin:

hintaluokka, mk/ha kauppojen lkm maa-ala, % ha
1–5,9 1 892,7 21,1
6–10,9 4 2 759,7 65,2
11–15,9 1 580,9 13,7
yht 6 4 233,3 100,0

Yli 4 000 hehtaaria maata oli vaihtanut omistajaa alla 16 markan hehtaarihinnalla. Hinta-
taso ei poikennut juuri lainkaan samaan aikaan Kainuussa tehdyistä kaupoista, vaikka
olot sahateollisuuden harjoittamista varten olivat Pudasjärvellä ja Taivalkosken kappelis-
sa Kainuuta paremmat, koska alueella toimi useita paikallisia sahoja. Koillis-Pohjanmaal-
la uittoetäisyys Taivalkosken, Timosen tai Petäjäkankaan sahalle oli huomattavasti lyhy-
empi kuin Kainuusta Ouluun, mutta toisaalta valmiin sahatavaran uitto Oulun satamaan
aiheutti tuntuvia lisäkustannuksia.

Kuusamossa ja nykyisen Posion alueella sijainneista yhtiöiden tiloista on asiakirjoissa
tilakohtaiset kauppasummat. Taivalkosken Sahayhtiön ja sen omistajien (L. Candelin, J.
Norblad) lisäksi Koillis-Pohjanmaalta maata hankkivat Siuruan höyrysahayhtiö, Petäjä-
kankaan höyrysahayhtiö, kauppahuone J. W. Snellman G:son, Puutavara Osakeyhtiö
Kemi ja Puutavarayhtiö Kowda. Edellä mainitut yhtiöt ja niiden omistajat tekivät vuosina

13. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1861, s. 300–301. Pudasjärven
käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIa: 51. OMA.

14. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1862, s. 270–272, 1883, s.
533, 1884 s. 165, Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIa: 51–52, 77–79. OMA. Rytkönen 1989,
s. 134.

15. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1882, s. 489. Pudasjärven
käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIa: 76. OMA. Ilmoitusasiain pöytäkirjat v. 1889, s. 125, 127, 1896, s.
320. Pudasjärven käräjäkunta, Kemin tuomiokunta. CIb1: 13–14. OMA.
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1879–1899 yhteensä 26 tilakauppaa, jotka jakaantuivat hehtaarihintojen mukaisesti seu-
raavasti16:

mk/ha kauppojen lkm pinta-ala ha %
1–5,9 2 1 674,4 15,9
6–10,9 6 2 361,6 22,5
11–15,9 6 3 630,8 34,7
16–20,9 3 838,9 7,9
21–25,9 1 365,4 3,5
26–30,9 4 1 006,3 9,6
31–35,9 1 155,8 1,5
36–40,9 – – 0,0
41–45,9 – – 0,0
46–50,9 – – 0,0
51–55,9 1 193,3 1,8
56– 2 272,5 2,6
yht. 26 10 499,1 100,0

Ennen vuotta 1900 tehdyistä kaupoista noin puolet ja ostetun maan pinta-alasta noin kol-
me neljäsosaa tehtiin alle 16 markan hehtaarihinnalla. Maakauppojen teon alkuvaiheessa
hintataso etäisessä Kuusamossa ei poikennut muusta osasta Koillis-Pohjanmaata juuri
lainkaan eikä merkittäviä eroja ole havaittavissa Kainuuseen verrattaessa. Kuusamon
metsävarat olivat muuta Koillis-Pohjanmaata paremmat, eikä ja syrjäinen sijainti heijas-
tunut tilojen hintaan.

Sahayhtiöt ja niiden omistajat hankkivat maata eri hintaluokissa seuraavasti:

Taulukko 85. Sahayhtiöiden ja niiden omistajien maanhankinnan laajuus eri hintaluokissa
Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1879–1899, ha.

Taivalkosken sahayhtiön omistajat Leon. Candelin ja J. sekä H. Norblad olivat hankki-
neet omaisuuden kokonaismäärästä (6 324 ha) 87 % eli 5 502 hehtaaria alle 16 markan
hehtaarihinnalla. Kauppahuone J. W. Snellman G:son hankki noin 1 700 hehtaaria maata

16. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1879–1883. Kuusamon
käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIIa: 64–68. OMA. Ilmoitusasiain pöytäkirjat v. 1884–1899. Kemin tuo-
miokunta. CIIb1: 1–3. OMA.

omistaja mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36– 

L. Candelin – 1 278 1 694 – – 232 – 206
J. ja H. Norblad
Taivalkosken Sahayhtiö 893 788 854 186 – – – 193

Edw. L. Sandman – 959 – – – – – –
J. W. Snellman G:son 1 674 351 581 431 365 332 156 –
K. A. Fellman – – 208 – – – – –
Petäjäkankaan Höyrysaha Oy – 933 380 – – – – –
Siuruan Höyrysaha Oy – 822 – 222 – – – –
Trävaru Ab Kemi – – 495 – – 228 – 67
Puutavarayhtiö Kowda 215
yht. 2 567 5 131 4 212 839 365 1007 156 466
Lähde: Viitteet 14–16.
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alle kuuden markan hehtaarihinnalla, mutta toisaalta yhtiö oli valmis maksamaan myös
keskimääräistä korkeampia hintoja. Koillis-Pohjanmaalla yhtiöt ja niiden omistajat hank-
kivat maata alle 16 markan hehtaarihinnalla yhteensä 11 910 hehtaaria eli 82 % maaomai-
suuden kokonaismäärästä.

Vuosisadan vaihteesta lähtien kauppojen hehtaarihinnat alkoivat vähitellen nousta
kohti 26 markan hehtaarihintaa:

Taulukko 86. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä Koillis-
Pohjanmaalla vuosina 1900–1915 hehtaarihinnan mukaan, kpl.

Tutkimuksen kohteena on ollut 80 vuosina 1900–1915 yhtiöiden ja niiden omistajien
talollisten kanssa tekemää kauppaa. Kuusamon osalta kymmenen kauppaa on jäänyt sel-
vittämättä, koska lainhuutoasiakirjoista puuttuvat kauppakirjojen jäljennökset. Metsähoi-
taja Edw. L. Sandman hankki nimiinsä kymmenen kruununtilaa ja osti ne myöhemmin
perintötaloiksi. Lainhuutoa hakiessaan Sandman osoitti omistusoikeutensa tiloihin perin-
nöksiostokirjalla eikä kauppakirjalla. Myöhemmin Sandman myi tilansa Ab Uleå Oy:lle.

Koillis-Pohjanmaalla 26 markan hehtaarihinnasta tuli vuosina 1900–1915 taitekohta
maksetuille hehtaarihinnoille. Vuosina 1900–1905 tehdyistä kaupoista 83,9 % tehtiin alle
26 markan hehtaarihinnoin, vuosina 1906–1910 60,7 % ja viimeisenä tarkastelujaksona
61,9 %. Vuosina 1906–1910 hintataso hieman nousi, mutta seuraavan viiden vuoden
aikana hehtaarihinnoissa ei enää tapahtunut oleellista muutosta. Koillis-Pohjanmaalla hin-
tataso oli vuosina 1900–1905 hieman Kainuuta korkeampi. Vastaavana aikana Kainuussa
hinnoittelun taitekohtana oli 21 mk/ha. Koillis-Pohjanmaalla hintataso säilyi vakaana,
koska sieltä puuttui yhtiöiden välinen kilpailu. Oululaiset sahayhtiöt ostivat yhteisesti
tiloja, joten vapaata kilpailua ei päässyt syntymään.

Metsämaan hinta vaihteli Koillis-Pohjanmaan pitäjissä. Taivalkoskella kaupat tehtiin
pääsääntöisesti alle 16 markan hehtaarihinnalla, ja huomattavan korkeita hintoja pitäjän
talollisille ei maksettu lainkaan. Pudasjärvellä miltei kolme neljäsosaa kaupoista tehtiin
alle 21 markan hehtaarihinnoilla, mutta yhtiöt maksoivat viidessä kaupassa 30–50 markan
hehtaarihintoja. Kuusamossa tehtyjen tilakauppojen hehtaarihinnat perustuvat arvioon
toteutumattoman isonjaon takia, joten pitäjän hintataso ei ole täysin vertailukelpoinen

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,1 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Taival-
koski

1900–05 1 – 2 1 1 – – – – – – –
1906–10 2 3 1 – – 1 – – – – – –
1911–15 – – – – – – – – – – – –

Pudas-
järvi

1900–05 4 1 4 1 3 – – 1 – 1 – –
1906–10 3 1 2 2 – – 1 – – – – 1
1911–15 2 – – 1 – – 1 1 – – – –

Kuusamo 1900–05 2 1 1 3 1 – 1 – – – – 2
1906–10 1 – – – 2 1 2 1 2 1 1 –
1911–15 6 1 1 – 2 – 3 – 1 – – 2 

Koillis-
Pohjan-
maa

1900–05 7 2 7 5 5 – 1 1 – 1 – 2
1906–10 6 4 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1
1911–15 8 1 1 1 2 – 4 1 1 – – 2
yht. 21 7 11 8 9 2 8 3 3 2 1 5

Lähde: Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuudatusasiat. Ilmoitusasiain pöytäkirjat vuosilta 1900–1915. Pudasjärven käräjä-
kunta, Kuusamon käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIb 1: 16–21, CIb 1:4–9. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maare-
kisterien kokoelma. OMA.



286
muuhun osaan Koillis-Pohjanmaata. Kuusamossa itse talo ei ollut hinnoitteluperusteena,
vaan metsälohko, johon talo kuului. Metsälohkon sijainnilla ja puumäärällä oli luonnolli-
sesti tärkeä merkitys talon hintaa arvioitaessa. Karkeasti arvioituna hintataso Kuusa-
mossa oli hieman Taivalkoskea ja Pudasjärveä korkeampi: 65,6 % kaupoista tehtiin alle
26 markan hehtaarihinnoin, ja 12 kaupassa hehtaarihinta kipusi yli 30 markan. Kuusa-
mossa metsälohkot olivat pinta-alaltaan laajoja, ja yhtiöt olivat sitä paremmassa ase-
massa, mitä useammassa metsälohkossa niillä oli tiloja.

Taulukko 87. Puutavarayhtiöiden talollisilta hankkiman maa-alan laajuus hehtaarihinnan
mukaan Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1900–1915, ha, sekä yhtiöiden ostaman maa-alan
osuus eri hintaluokissa niiden omaisuuden kokonaismäärästä, %.

Koillis-Pohjanmaalla eniten maata hankkinut kolmiyhtiö G. & C. Bergbom, Varjakka Trä-
varuaktiebolaget ja J. W. Snellman G:son hankkivat huomattavan osan maaomaisuudes-
taan edullisesti. Alle kuuden markan hehtaarihinnalla yhtymä osti vajaat 3 000 hehtaaria
maata. Koko Koillis-Pohjanmaalla sijainneesta maaomaisuudesta, 13 352 hehtaarista,
kolmiyhtiö hankki alle 26 markan hehtaarihinnalla noin 85 %. Halonen Ångsågs Ab teki
myös edullisia maakauppoja: yhtiö osti 3 903 hehtaaria alle 26 markan hehtaarihinnalla.
J. W. Snellman G:sonin omiin nimiin ostama maa, samoin kuin Puutavarayhtiö Kemin
hankkiman omaisuuden määrä, jäi vähäiseksi. Metsänhoitaja Edw. L. Sandman kävi tila-
kauppaa vallitsevan hintatason mukaisesti: Varjakka Trävaru Ab:n omistajana hän ei
maksanut maasta kolmiyhtiötä enempää.

Kuten taulukosta 87 ilmenee, puutavarayhtiöt ostivat alle 26 markan hehtaarihinnalla
yhteensä 23 688 hehtaaria maata eli 82,1 % yhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärästä.
Kolmannes koko maaomaisuudesta oli ostettu alle kuuden markan hehtaarihinnalla. Syytä
on huomauttaa, että kaikista Edw. L. Sandmanin ostamista tiloista ei ole saatavissa hinta-
tietoja. Kahdeksan tilan ostohinta puuttuu, joten lukuihin kannattaa suhtautua tietyin
varauksin.

Vuoden 1915 jälkeen yhtiöiden maanostot laantuivat Koillis-Pohjanmaalla. Taivalkos-
kella tehtiin vain yksi tilakauppa, jossa K. A. Paloheimo osti vuonna 1919 Jurmun kylästä

yhtiö mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,1 51–55,9 56–

Halonen
Ångsågs Ab

1 078
27,6

– 1 216
31,2

– 1 609
41,2

– – – – – – –

G. & C. Berg-
bom, Var-
jakka Trävaru
Ab,
J. W. Snell-
man G:son

2 922
21,9

2 452
18,4

2 367
17,7

2 336
17,5

1 272
9,5

644
4,8

790
5,9

269
2,1

– 300
2,2

– –

J. W. Snell-
man G:son

762
78,2

212
21,8

– – – – – – – – – –

Puutavara Oy
Kemi

– – – – – – – – – – – 422
100,0

Edw. L.
Sandman

1 669
44,7

– 650
17,4

499
13,4

505
13,5

– – 407
10,9

– – – –

muut 2 958
45,7

– 531
8,2

460
7,1

190
2,9

– 432
6,7

685
10,6

663
10,2

292
4,5

267
4,1

–

yht. 9 389
32,5

2 664
9,3

4 764
16,5

3 295
11,4

3576
12,4

644
2,2

1 222
4,2

1 361
4,7

663
2,3

592
2,1

267
0,9

422
1,5

Lähde: Sama kuin taulukossa 86.
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Koskela n:o 22:n. Rauma Wood Ltd:n johtaja maksoi 355 hehtaarin tilasta 100 000 mark-
kaa eli 281,7 markkaa hehtaarilta. Ab Uleå Oy:n johtaja Reinhold Weckman osti Pudas-
järveltä vuosina 1916–1919 kolme tilaa. Kollajan kylässä sijainneesta 307,71 hehtaarin
Peukalo n:o 44:stä Weckman maksoi 10 500 markkaa eli 34 markkaa hehtaarilta. Sotka-
järvellä sijainneesta 264,91 hehtaarin Eskola n:o 8:sta Weckman maksoi 12 000 markkaa.
Kauppasumma hehtaaria kohden laskettuna oli 45,3 markkaa. Vuonna 1919 tehdyssä kau-
passa Uleån johtaja maksoi 334, 54 hehtaarin Ylölä n:o 70:stä 70 000 markkaa. Pudasjär-
ven kirkonkylässä sijainneen tilan hehtaarihinta oli 209,2 markkaa.17 Reinhold Weckman
hankki maata vuosina 1916–1920 Uleå-yhtiön nimiin myös Kuusamosta. Kahdeksan tilan
ja 2 314,46 hehtaarin kauppa tehtiin seuraavin hehtaarihinnoin18:

hintaluokka mk/ha kauppojen lkm pinta-ala ha %
1–50,9 1 231,5 10,0

51–100,9 – – 0,0
101–150,9 5 1 924,6 83,2
151–200,9 – – 0,0
201–250,9 2 158,4 6,8
yht. 8 2 314,5 100,0

Reinhold Weckmanin ostamasta maasta noin 83 % oli hankittu 101–150,9 markan hehtaa-
rihinnalla. Vuonna 1917 Gösta Björkenheim osti Kuusamon Poussusta 447,85 hehtaarin
Keränen n:o 43:n 90 000 markalla. Hehtaarilta Kymmene Ab:n omistaja maksoi 200,96
markkaa.19

Vuosina 1915–1920 tehtyjen kauppojen määrä oli Koillis-Pohjanmaalla vähäinen. Kar-
keasti arvioituna metsähehtaarista yhtiöt joutuivat maksamaan noin 130–200 markkaa.
Huomattavan kalliita kauppoja ei tehty lainkaan, joten hintataso oli hieman Kainuuta
alhaisempi.

Koska lähteet ovat puutteelliset on mahdotonta arvioida tarkasti varhaisimpien myynti-
tulojen kokonaismäärää Taivalkoskelta ja Pudasjärveltä. Pitäjiin saatiin maanmyyntitu-
loja vuoteen 1900 mennessä ainakin 34 350 markkaa, mutta noin 3 000 hehtaarille ei ole
pystytty selvittämään ostohintaa. Kuusamon tiedot ovat täsmällisemmin esitettävissä.
Vuosina 1879–1899 tehdyissä 26 kaupassa yhtiöt maksoivat talonpojille yhteensä
155 950 markkaa.20 Kauppaa kohden laskettuna maansa myynyt sai keskimäärin 6 000
silloista markkaa.

Vuosina 1900–1920 Koillis-Pohjanmaalle saatiin myyntituloja seuraavasti:

17. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1919–1920. Pudasjärven
käräjäkunta. Kemin tuomikunta CIa: 128–131. OMA.

18. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Ilmoitusasiain pöytäkirjat v. 1916–1918. Kuusamon
käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIIb1: 10. OMA. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1919–1920. Kuusamon
käräjäkunta. Kemin tuomiokunta. CIIa: 108–111. OMA.

19. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Ilmoitusasiain pöytäkirjat v. 1917. s. 537. Kuusamon käräjä-
kunta. Kemin tuomiokunta. CIIb1: 10. OMA.

20. Taulukko 87, alaviitteet 12–14.
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Taulukko 88. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien talollisille maksamien
kauppasummien kokonaismäärä Koillis-Pohjanmaalla vuosina 1900–1920, mk.

Vuosina 1900–1905 Koillis-Pohjanmaalle saatiin myyntituloja noin 250 000 markkaa.
Tilakauppojen vähennyttyä myyntitulot pienenivät vuosina 1906–1910 ja 1911–1915
noin 160 000 markkaan. Kun metsän arvo ei noussut huomattavasti, tulonmenetystä ei
voitu korvata kohonneilla hinnoilla. Myyntitulojen merkitys jäi Koillis-Pohjanmaalla
vähäisemmäksi kuin Kainuussa, jossa myyntitulojen kokonaismäärä oli suurimmillaan yli
kymmenkertainen.

6.1.3. Lappi ja Peräpohjola

Ensimmäiset yhtiöiden omistukseen päätyneet tilat Lapissa ja Peräpohjolassa olivat saha-
tiloja. Kauppahuoneet ja puutavarayhtiöt aloittivat maanhankinnan sahateollisuuden tar-
peisiin 1880-luvun lopulla. J. W. Snellman G:son, G. & C. Bergbom, Puutavara Osakeyh-
tiö Kemi, Trävaruaktiebolaget Torneå ja Anders Kurth & Co olivat ostaneet maata vuosi-
sadan vaihteeseen mennessä Lapista ja Peräpohjolasta seuraavilla hehtaarihinnoilla:21

hintaluokka, mk/ha kauppojen lkm pinta-ala, ha %
1–5,9 – – 0,0
6–10,9 6 3 495,3 23,0
11–15,9 3 2 246,5 14,8
16–20,9 3 1 775,7 11,7
21–25,9 2 1 306,8 8,6
26–30,9 2 2 973,8 19,6
31–35,9 3 1 378,2 9,0
36–40,9 1 327,6 2,2
41–45,9 1 414,7 2,7
46–50,9 1 281,8 1,9
51–55,9 1 481,2 3,1
56– 2 520,6 3,4
yht. 25 15 202,2 100,0

Alle kuuden markan hehtaarihinnalla ei tehty ainuttakaan kauppaa. Hehtaarihinnat kes-
kittyivät 6–35,9 markkaan, ja 86,7 % ostetun maan kokonaisalasta kuului edellä mainit-
tuun hintaluokkaan. Hintataso oli korkeampi kuin Kainuussa ja Koillis-Pohjanmaalla.

pitäjä 1900–1905 1906–1910 1911–1915 1916–1920
Taivalkoski  52 827  31 200 – 100 000
Pudasjärvi  91 475  60 110 54 540  92 500
Kuusamo  99 600  68 750 107 800 200 000
yht. 243 902 160 060 162 340 392 500
Lähde: Sama kuin taulukossa 86 sekä kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuudatusasiakirjat. Ilmoitusasiain pöytä-
kirjat v. 1916–1918, varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1919–1920. Pudasjärven ja Kuusamon käräjäkunta. Kemin tuo-
miokunta. CIa:128–131, CIIa: 108–111, CIIb1:10. OMA.

21. Kauppakirjat. Kauppakirjakokoelma. Kemi Oy. OMA. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat.
Ilmoitusasiainpöytäkirjat v. 1887, s. 489. Ylitornion käräjäkunta. Ilmoitusasiainpöytäkirjat v. 1899, s. 13.
Kemijärven käräjäkunta. Tornion tuomiokunta. CIIb: 16, CIIIb: 8. Ilmoitusasiainpöytäkirjat v. 1892, s. 84–
85. Sodankylän käräjäkunta. Lapin tuomiokunta. CIb: 40. OMA.
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Lapissa ja Peräpohjolassa, erityisesti Kemijokialueella, savotointi oli alkanut muuta Poh-
jois-Suomea aiemmin. 1870- ja 1890-luvun suursavottakaudet näkyivät myös metsämaan
hinnassa, eikä pelkästään työvoiman kasvaneena kysyntänä ja kohonneina työpalkkoina.

Ajankohtaan nähden suhteellisen korkea hintataso ei kuitenkaan säilynyt pitkään. Vuo-
sina 1900–1915 yhtiöt ostivat maata aiempaa huokeammin, mutta joskus myös aiempaa
korkeammilla hinnoilla. Hehtaarihintojen skaala laajeni entisestään:

Taulukko 89. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä Lapissa
ja Peräpohjolassa vuosina 1900–1915 hehtaarihinnan mukaan, kpl.

Lapissa ja Peräpohjolassa tehtyjen kauppojen hehtaarihinnat keskittyivät vuosina 1900–
1905 hintaluokkiin 1–25,9 mk/ha. 45 kauppaa eli 64,3 % kauppojen kokonaismäärästä
tehtiin edellä mainituissa hintaluokissa, mutta yhtiöt ostivat maata korkeillakin hinnoilla.
Vuosina 1906–1910 tehtyjen kauppojen kokonaismäärä väheni ja hintataso kohosi: enää

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Kolari 1900–05 – 1 1 – 2 – – – – – – –
1906–10 – – – – – – – – – – – –
1911–15 2 – – – – – – – – – – 2
yht. 2 1 1 – 2 – – – – – – 2

Kittilä 1900–05 3 3 3 – – 1 – – – – – –
1906–10 – 2 1 1 2 – 3 – – 1 – 4
1911–15 – 1 2 – – – – – – – – 2
yht. 3 6 6 1 2 1 3 – – 1 – 6

Kemijärvi 1900–05 – 2 – – 1 1 – 1 – – 2 2
1906–10 – – 1 1 – – 1 – – – – –
1911–15 – 1 – – – – 2 – – 2 – 2
yht. – 3 1 1 1 1 3 1 – 2 2 4

Kuolajärvi 1900–05 – – 3 2 4 – – – – – – –
1906–10 – 1 – 1 – 1 – – – – – 1
1911–15 – – 1 1 1 1 – – – – – –
yht. – 1 4 4 5 2 – – – – – 1

Rovaniemi 1900–05 – 1 – – 1 – – – – – – 1
1906–10 – – – – – – – – 2 – – 2
1911–15 – – – 1 – – – – – – – 1
yht. – 1 – 1 1 – – – 2 – – 4

Sodankylä 1900–05 1 2 5 3 7 3 1 3 1 1 2 6
1906–10 2 – – – – 2 – – – – 1 1
1911–15 – – – 2 1 1 1 3 – – 4 5
yht. 3 2 5 5 8 6 2 6 1 1 7 12

Turtola 1900–05 – – – – – – – – – – – –
1906–10 1 – – 1 – – – – – – – –
1911–15 – – – 1 – 1 1 1 1 1 1 –
yht. 1 – – 2 – 1 1 1 1 1 1 –

yht. 1900–05 4 9 12 5 15 5 1 4 1 1 4 9
1906–10 3 3 2 4 2 3 4 – 2 1 1 8
1911–15 2 2 3 5 2 3 4 4 1 3 5 12
yht. 9 14 17 14 19 11 9 8 4 5 10 29

Lähde: Kauppakirjat. Kauppakirjakokoelma. Kemi Oy. OMA. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Ilmoitusasiain
pöytäkirjat v. 1900–1915. Sodankylän käräjäkunta. Lapin tuomiokunta CIb: 19–44. OMA. Ylitornion käräjäkunta, Kemijärven
käräjäkunta. Tornion tuomiokunta CIIb: 24–33, CIIIb: 8–14. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien kokoelma.
OMA.
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vain 42 % kaupoista tehtiin alle 26 markan hehtaarihinnalla, hinnoittelun taitekohta siir-
tyi 36 markkaan hehtaarilta. Vuosina 1911–1915 hinnat nousivat ja ne keskittyivät kah-
teen ryhmään: 40 % kaupoista tehtiin hintaluokissa 16–40,9 mk/ha ja 44,4 % hintaluokas-
sa yli 46 mk/ha. Lapissa ja Peräpohjolassa yhtiöt ja talolliset tekivät vuosina 1900–1915
yhteensä 149 tilakauppaa. Niistä 92 eli 63,4 % tehtiin hintaluokissa 6–40,9 mk/ha ja 39
eli 26,2 % yli 51 markan hehtaarihinnoin. Hintojen nousu ei ollut tasaista. Verrattuna
ennen vuosisadan vaihdetta tehtyihin kauppoihin hintataso aleni vuosina 1900–1905,
mutta vuodesta 1906 lähtien hintataso nousi aina vuoteen 1915 saakka.

Vuosina 1900–1915 Lapissa ja Peräpohjolassa tehtiin 29 kauppaa yli 56 markan heh-
taarihinnoin. Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna kaupat jakaantuivat seuraaviin hinta-
luokkiin:22

hintaluokka mk/ha kauppojen lkm pinta-ala ha
56–60,9 4 1 840,2
61–65,9 2 710,1
66–70,9 2 882,9
71–75,9 1 344,6
76–80,9 – –
81–85,9 1 617,0
86–90,9 4 1 451,8
91–95,9 – –
96–100,9 4 1 055,5

101–105,9 2 784,1
106–110,9 – –
111–115,9 1 170,8
116–120,9 2 539,3
121–125,9 1 416,5
126–130,9 1 814,7
131– 4 587,1
yht. 29 10 214,9

Yli 130 markan hehtaarihinnoin tehdyt kaupat olivat harvinaisia. Puutavara Osakeyhtiö
Kemi teki neljä kauppaa, joissa hehtaarihinnat nousivat 140–242,1 markkaan. Yhtiö osti
Rovaniemeltä kaksi tilaa, joiden hehtaarihinnat olivat 167,6 ja 140,9 markkaa hehtaarilta.
Eniten Kemi-yhtiö maksoi Kittilässä sijainneista Lainio n:o 47:stä ja Vesikkovaara 43:stä.
Hehtaarihinnaltaan edellinen oli 242,1 ja jälkimmäinen 211,9 markkaa.23 Lähteistä ei käy
ilmi, mikä nosti hehtaarihinnat huomattavasti keskimääräistä korkeammaksi. Todennäköi-
sesti tilat sijaitsivat uiton tai savotoinnin kannalta erityisen tärkeillä paikoilla. Tutkimuk-
sessa ei ole mukana asutuskeskuksissa olevia kiinteistöjä, esimerkiksi Rovaniemen Kont-
tista tai Kemijärven Kemilää, koska ne eivät olleet varsinaisia metsätiloja ja niiden kor-
kea hinta perustui arvokkaisiin rakennuksiin eikä metsämaahan. Keskimääräistä kor-
keammat hinnat hyödyttivät vain 29 maansa myynyttä talollista, joten kokonaisuuteen
verrattaessa korkea hintataso hyödytti vain harvoja.

Maanhinta vaihteli pitäjittäin. Sodankylässä maasta maksettiin korkeimmat hehtaari-
hinnat. 35 kauppaa eli 60,3 % kauppojen kokonaismäärästä tehtiin yli 26 markan hehtaa-
rihinnalla, ja 12 kaupassa hehtaarihinta kohosi yli 56 markan. Sodankylä oli Kemijoen

22. Ks! Taulukko 91.
23. Kauppakirjat. Kauppakirjakokoelma. Kemi Oy. OMA. Rovaniemen ja Kittilän maarekisterikirjat. Kunnit-

taisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.
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vesistöalueen ydinaluetta, jossa oli hakkaamattomat ikimetsät ja hyvät uittomahdollisuu-
det.

Kemijärvellä maasta maksettiin myös suhteellisen korkeita hintoja: 63 % kaupoista
tehtiin yli 31 markan hehtaarihinnalla. Kemijärvi oli metsäistä aluetta, ja uittoyhteydet
merimaihin olivat hyvät. Kuolajärvellä metsämaa ei ollut niin kallista kuin Sodankylässä
ja Kemijärvellä. Kaupoista 88,2 % tehtiin 11–30,9 markan hehtaarihinnoin. Alue kuului
vedenjakajaseutuun, ja osa pitäjän vesistä laski itään. Uitto-ominaisuuksiltaan koillinen
pitäjä ei ollut verrattavissa Kemijoen keskeisimpiin alueisiin.

Ounasjokivarressa metsämaa oli halvempaa kuin Kemijoen välittömässä vaikutuspii-
rissä. Kittilässä yhtiöiden tekemistä kaupoista 75,9 % oli tehty alle 36 markan hehtaari-
hinnalla. Tornionjoen pitäjissä yhtiöiden maanhankinta oli vähäistä. Kolarissa maa oli
halpaa: kuusi kauppaa kahdeksasta tehtiin alle 26 markan hehtaarihinnoin. Kolaria ete-
lämpänä sijaitsevassa Turtolassa metsämaa oli hieman kalliimpaa. Kuusi kauppaa yhdek-
sästä tehtiin yli 26 markan hehtaarihinnoin. Todennäköisesti lyhyempi uittoetäisyys Tor-
nioon nosti maan hintaa, ja toisaalta kaupat tehtiin noin kymmenen vuotta Kolaria myö-
hemmin, jolloin hintataso oli jo noussut.

Taulukko 90. Puutavarayhtiöiden talollisilta hankkiman maa-alan laajuus hehtaarihinnan
mukaan Lapissa ja Peräpohjolassa vuosina 1900–1915, ha, sekä yhtiöiden ostaman maa-
alan osuus eri hintaluokissa niiden maaomaisuuden kokonaismäärästä, %.

Trävaruaktiebolaget Torneå hankki maansa halvalla; se hankki 6 963 hehtaaria eli 66,9 %
koko maaomaisuudestaan alle kuuden markan hehtaarihinnalla. Torniolainen Anders
Kurth & Co maksoi metsämaasta hieman enemmän; yhtiö oli hankkinut noin puolet maa-
omaisuudestaan yli 21 markan hehtaarihinnalla. Lapista ja Peräpohjolasta eniten metsää
ostanut Puutavara Osakeyhtiö Kemi maksoi maasta vaihtelevia hintoja. Yleensä yhtiö
pyrki ostamaan maata edullisesti, mutta se oli tarvittaessa valmis maksamaan suhteelli-
sen korkeitakin hintoja. Valtaosan maastaan, 76,7 %, yhtiö osti hintaluokissa 6–40,9 mk/
ha, mutta se hankki miltei 10 000 hehtaaria yli 56 markan hehtaarihinnoin. Lapissa ja
Peräpohjolassa Kemi-yhtiön maanhankinta oli hallitsevaa ja sen maanosto näkyi selvästi
hintatasossa. Vuosina 1900–1915 yhtiöille päätyneestä maasta oli hankittu alle 41 mar-
kan hehtaarihinnalla 74 445 hehtaaria eli 81,3 % yhtiöiden omistaman maan kokonais-
määrästä.

yhtiö mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Trävaruaktiebo-
laget Torneå

6963
66,9

717
6,9

828
8,0

296
2,8

540
5,2 – – – – 615

5,9
449
4,3 –

Anders Kurth & 
Co

565
8,4

1841
27,3

749
11,1 – 1427

21,2 – 1674
24,8

404
6,0 – – – 439

6,5
Puutavara Osa-
keyhtiö Kemi

879
1,3

10892
15,8

11916
17,3

9567
13,9

7086
10,3

5780
8,4

4338
6,3

3396
4,9

1060
1,5

1885
2,7

2782
4,0

9465
13,7

muut 1032
20,6

589
11,8 – 1007

20,1
967
19,3

105
2,1

638
12,7

249
5,0 – 112

2,2 – 310
6,2

yht. 9439
10,3

14039
15,3

13493
14,7

10870
11,9

10020
10,9

5885
6,4

6650
7,3

4049
4,4

1060
1,1

2612
2,9

3231
3,5

10214
11,2

Lähde: Sama kuin taulukossa 89.
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Yhtiöt ja niiden omistajat olivat vuosisadan vaihteeseen mennessä ostaneet 25 kaupalla
osasta Lappia ja Peräpohjolaa noin 15 000 hehtaaria maata. Maakaupoissa talolliset oli-
vat saaneet myyntituloja seuraavasti:

pitäjä mk
Kolari 10 000
Turtola 19 000
Sodankylä 122 815
Kemijärvi 174 700
Kuolajärvi 33 400
Kittilä 55 383
Rovaniemi 82 500
yht. 497 808

Suurin osa myyntituloista saatiin Sodankylään ja Kemijärvelle. Keskimäärin kauppaa
kohden maansa myynyt tilallinen sai 19 912 markkaa. Tilat olivat pinta-alaltaan suuria ja
kauppasumma oli sen mukainen. Puutavarayhtiöiden vilkkaimman maanhankinnan aika-
na osaan Lappia ja Peräpohjolaa saatiin myyntituloja seuraavasti:

Taulukko 91. Puutavarayhtiöiden ja niiden omistajien talollisille maksamien
kauppasummien kokonaismäärä osassa Lappia ja Peräpohjolaa vuosina 1915–1920, mk.

Kuten taulukosta ilmenee, Kemijärvi, Kuolajärvi ja Sodankylä saivat huomattavia myyn-
tituloja. Mainitut pitäjät olivat Kemi-yhtiön puunhankinnan keskeisimpiä alueita, ja
maanmyyntitulot lisäsivät entisestään sitä tulomäärää, joka saatiin pitäjiin pelkästään
puunmyyntitulojen kautta. Tilansa myynyt talollinen sai vuosina 1900–1905 keskimäärin
16 932 markkaa, noin 3 000 markkaa vähemmän kuin ennen vuosisadan vaihdetta teh-
dyissä kaupoissa. Vuosina 1906–1910 tilan keskihinta nousi 17 802 markkaan ja viimei-
sellä tarkastelujaksolla tilan keskihinta oli noussut 19 004 markkaan. Erityisesti Sodanky-
lässä ja Kemijärvellä hintataso oli suhteellisen korkea.

Suhteellisen korkeaan hintatasoon oli useita syitä. Ensinnäkin Kemijokialueen metsä-
varat olivat runsaat. Metsä oli yli-ikäistä, mutta laajalla pinta-alalla oli pakostakin puita,
jotka täyttivät järeän sahatukin laatuvaatimukset. Toisena syynä ovat edulliset uittoyhtey-
det. Kemijoki pääväylänä takasi keskeytymättömän irtouiton rannikolle. Kolmantena
syynä suhteellisen korkeaan hintatasoon oli suursavotoinnin alkaminen muuta Pohjois-
Suomea aiemmin. Lapin metsiä oli hakattu jo 30 vuoden ajan ennen laajamittaisten tila-
kauppojen alkua, joten talolliset olivat tietoisia metsien arvosta ja hintatasosta. 1870- ja
1890-lukujen suursavottakaudet olivat huomattavia ja vaikuttavia tapahtumia Lapin ja
Peräpohjolan ihmisille.

pitäjä 1900–1905 1906–1910 1911–1915
Kolari 14 275 – 59 000
Kittilä 79 025 234 202 107 667
Kemijärvi 214 800 65 000 234 500
Kuolajärvi 129 800 150 000 –
Rovaniemi 42 000 50 600 22 000
Sodankylä 615 670 81 650 354 000
Turtola 5 000 6 000 97 000

yht. 1 100 570 587 452 874 167
Lähde: Sama kuin taulukoissa 89 ja 90.
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6.1.4. Oulun seutu

Verrattuna muuhun osaan Pohjois-Suomea Oulun ja Raahen alueilla puutavarayhtiöiden
maanhankinta oli huonojen metsävarojen takia vähäistä. Yhtiöt ostivat maata lähinnä
Muhokselta ja Utajärveltä. Oulun seudulla sijainneesta puutavarayhtiöiden maaomaisuu-
desta oli noin 76 % edellä mainituissa pitäjissä.

Maanhankinnan aloittivat ensimmäisinä ruukkiyhtiöt. Kurimon ruukki osti vuonna
1855 Utajärven Särkijärveltä 593,83 hehtaarin Jurvakainen n:o 2:n 571 hopearuplalla ja
43 kopeekalla. Yhtiö maksoi vuonna 1861 Sankikylässä sijainneesta 260,21 hehtaarin
Koskela n:o 14:stä 200 hopearuplaa.24 Kurimon ruukki osti myös Utajärven Särkijärveltä
Kurimuksen tilan, jonka hintaa ei puutteellisten asiakirjojen vuoksi ole voitu selvittää.
Huomattavimmat maakaupat teki Myllyrannan ruukkiyhtiö vuonna 1857, jolloin se osti
40 000 hopearuplalla Utajärven Niskan kylästä Myllyranta n:o 26:n, Vaala n:o 19:n , Kau-
onniska n:o 28:n ja Ahmala n:o 35:n sekä Paltamon Kivesjärveltä Mannila n:o 9:n.25

Kauppa käsitti yhteensä 2 854,8 hehtaaria maata sekä ruukkirakennukset hytteineen ja
laitteineen. Vuonna 1896 Robert Åkerblom myi 100 000 markalla Ahmalan, Myllyran-
nan ja Kauonniskan, yhteensä 1 689,4 hehtaaria, J. W. Snellman G:sonille.26 Edellä mai-
nitut tilojen hinnat ovat yksittäisiä esimerkkejä ensimmäisistä maakaupoista, ja tiloista
maksettuja hintoja on mahdoton verrata myöhempiin maakauppoihin. Hintoihin sisältyi-
vät ruukkirakennukset laitteineen, ja hopearuplan arvoa on vaikea verrata myöhempään
markan arvoon.

Vuosina 1897–1899 puutavarayhtiöt ostivat Utajärveltä neljä tilaa. J. Norblad osti Nis-
kan kylästä 330 hehtaarin Yliraappana n:o 2:n 12 000 markalla ja 134,92 hehtaarin Man-
nermaa n:o 32:n 9 000 markalla. Hehtaarilta Norblad maksoi edellisessä kaupassa 40
markkaa ja jälkimmäisessä 66,7 markkaa.27 G. & C. Bergbom osti Sotkajärveltä 555,62
hehtaarin Järvelä n:o 11:n 5 000 markalla. Kauppa oli edullinen, vain 9 markkaa hehtaa-
rilta. J. W. Snellman G:son, Uleåborgs Sågverk Ab ja G. & C. Bergbom ostivat yhteisesti
Utajärveltä Honkanen n:o 15:n. Pinta-alaltaan 572,95 hehtaarin maa-alasta ostaja maksoi
23 000 markkaa eli 40,1 markkaa hehtaarilta.28 Ajankohta huomioon ottaen kauppasum-
mat olivat huomattavan korkeita, mutta tilat sijaitsivat uiton kannalta tärkeillä paikoilla29

ja jokivarren tiloilla oli koskiosuudet, joiden omistaminen oli voimalaitosten rakentami-
sen kannalta välttämättömiä.

Vuosina 1900–1915 Utajärvellä ja Muhoksella tehtiin vähän tilakauppoja, joten tutkit-
tavien tapausten määrä ei ole riittävän edustava eikä syvällisiä johtopäätöksiä maan hinta-

24. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1855, s. 411. Muhoksen käräjä-
kunta. Oulun tuomikunta. CIIIa: 101. OMA.

25. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1858, s. 326. Muhoksen käräjä-
kunta. Oulun tuomiokunta. CIIIa: 101. OMA.

26. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1896, s. 806. Muhoksen käräjä-
kunta. Oulun tuomiokunta. CIIIa: 135. OMA.

27. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1897, s. 677 ja v. 1898, s.
667. Muhoksen käräjäkunta. Oulun tuomiokunta. CIIIa: 136–138. OMA. Muhoksen ja Utajärven maarekis-
terikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

28. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1897, s. 661 ja v. 1899, s.
199. Muhoksen käräjäkunta. Oulun tuomiokunta. CIIIa: 136 ja 139–141. OMA. Muhoksen ja Utajärven
maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

29.  Moilanen 1988, s. 79.
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tasosta voida tehdä. Kuitenkin voidaan karkeasti todeta, että puutavarayhtiöiden maksa-
mat hinnat olivat Kainuuta ja Koillis-Pohjanmaata korkeammat:

Taulukko 92. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä osassa
Oulun seutua vuosina 1900–1915 hehtaarihinnan mukaan, kpl.

Muhoksella ja Utajärvellä ei tehty vuosina 1900–1915 lainkaan kauppoja alle kuuden
markan hehtaarihinnoin. Kaupat keskittyivät hintaluokkiin 6–35 mk/ha, ja yli 56 markan
hehtaarihintoja maksettiin suhteellisen useassa tapauksessa. Korkeimmat hehtaarihinnat
vaihtelivat 56,6 markasta 162 markkaan.

Yhtiöt ostivat Muhokselta ja Utajärveltä metsämaata seuraavilla hehtaarihinnoilla:

Taulukko 93. Puutavarayhtiöiden talollisilta hankkiman maa-alan laajuus hehtaarihinnan
mukaan osassa Oulun seutua vuosina 1900–1915, ha, sekä yhtiöiden ostaman maa-alan
osuus eri hintaluokissa niiden maaomaisuuden kokonaismäärästä, %.

J. W. Snellman G:sonin, G. & C. Bergbomin ja Uleåborgs Sågverkin yhteisesti omistami-
en tilojen yhteen lasketusta pinta-alasta oli noin 50 % ostettu yli 56 markan hehtaarihin-
nalla. Kainuu oli edellä mainittujen yhtiöiden tärkeä hankinta-alue, ja ne hallitsivat Oulu-
joen uittoa. Näin ollen Oulujokivarren tiloilla oli käyttöä uiton kannalta lähinnä välivaras-

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Muhos 1900–05 – – – – – – – – – – – 1
1906–10 – – 1 – 1 – 1 – – – – 2
1911–15 – 1 – – – 1 2 – – – – –

Utajärvi 1900–05 – 3 – 1 – – – – – – – 2
1906–10 – – – – – 1 – – – – – –
1911–15 – – – – – – – – – – – –

yht. 1900–05 – 3 – 1 – – – – – – – 3
1906–10 – – 1 – 1 – 1 – – – – 2
1911–15 – 1 – – 1 2 – – – – –
yht. – 4 1 1 1 1 3 – – – – 5

Lähde: Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1900–1915. Muhoksen käräjäkunta.
Oulun tuomikunta. CIIIa: 141–173. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterikirjojen kokoelma. OMA.

yhtiö mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

J. W. Snellman
G:son, G. & C. Berg-
bom, Uleåborgs Såg-
verk Ab

– 411
14,4 – 570

19,9
280
9,7

116
4,1

64
2,2 – – – – 1417

49,5

Uleåborgs Sågverk
Ab – – 1829

100 – – – – – – – – –

Ab Uleå Oy – 268
64,4 – – – 148

35,6 – – – – – –

Tikkala Oy – – – – – – 1855
100

muut – 826
79,3 – – 216

20,7
yht. – 1505

19,0
1829
23,0

570
7,2

280
3,5

264
3,3

1855
23,4 – – – – 1633

20,6
Lähde: Sama kuin taulukossa 92.
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tointipaikkoina. Korkeasta hintatasosta loppujen lopuksi hyötyivät vain harvat maanmyy-
jät, sillä 6 303 hehtaaria eli 80,2 % yhtiöiden hankkiman maan kokonaismäärästä, vaihtoi
omistajaa hintaluokissa 6–35,9 mk/ha.

Utajärvellä tilakauppoja (ruukintilat eivät ole mukana) oli ennen vuosisadan vaihdetta
tehty 60 000 markan edestä. Vuosina 1900–1915 maanmyynnin myötä Muhokselle ja
Utajärvelle saatiin myyntituloja seuraavasti:

Taulukko 94. Puutavarayhtiöiden talollisille maksamien kauppasummien kokonaismäärä
osassa Oulun seutua vuosina 1900–1915, mk.

Vuosina 1900–1905 tilan keskimääräinen ostohinta oli 9 119 markkaa. Yhtiöt maksoivat
vuosina 1906–1910 keskimäärin 21 720 markka tilaa kohden ja viimeisenä tarkastelujak-
sona 26 625 markkaa. On syytä korostaa, että yhtiöt ostivat kaiken kaikkiaan vain 16
tilaa. Pienen tapausmäärän vuoksi hintatasosta ei voi tehdä syvällisiä päätelmiä.

6.1.5. Haapajärven alue

Haapajärven kihlakunnasta tutkimukseen on otettu Pyhäjärven, Haapajärven ja Reisjär-
ven pitäjät, koska ne olivat metsätalouden kannalta kihlakunnan keskeisimmät alueet ja
metsäyhtiöt olivat kiinnostuneita seudun tiloista. Edellä mainituissa pitäjissä oli vuonna
1915 noin 73 % Haapajärven kihlakunnassa yhtiöitten omistamasta maa-alasta. Pyhäjär-
veltä puutavarayhtiöt ostivat vuosina 1888–1899 huomattavan määrän maata. Jyväskylä-
läinen J. E. Salvesen teki 26, Halla Ab kaksi ja Paul Wahl & Co yhden tilakaupan. Yhtiöi-
den ja talollisten tekemät tilakaupat jakaantuivat eri hintaluokkiin seuraavasti:30

hintaluokka mk/ha kauppojen lkm pinta-ala, ha
1–5,9 10 5 179,19
6–10,9 11 4 943,32
11–15,9 5 2 552,01
16–20,9 1 274,56
21–25,9 1 497,93
yht. 28 13 447,01

Ennen vuosisadan vaihdetta tehdyissä kaupoissa maksettiin alle 11 markan hehtaarihinto-
ja 21 tapauksessa. Vuoteen 1900 mennessä yhtiöiden hankkimasta maasta oli ostettu alle
11 markan hehtaarihinnalla 75,3 % eli 10 122,51 hehtaaria. Maakaupoista suurimman
osan teki J. E. Salvesen. Halla Ab ja Paul Wahl & Co olivat ostaneet kolme tilaa ja
1 642,85 hehtaaria, mitkä hehtaarihinnoiltaan sijoittuivat hintaluokkaan 11–15,9 mk/ha.
Pyhäjärvellä metsämaan hinta oli alhaisempi kuin Kainuussa. Huonojen uittomahdolli-

pitäjä 1900–1905 1906–1910 1911–1915
Muhos 20 000 105 500 71 500
Utajärvi 43 830 3 100 35 000
yht. 63 830 108 600 106 500
Lähde: Sama kuin taulukossa 92.

30. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1888–1899. Haapajärven
käräjäkunta, Pyhäjärven käräjäkunta. Piippolan tuomiokunta. CIIa: 68–90, CIIIa: 49–72. OMA.
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suuksien takia oululaiset sahayhtiöt eivät tunteneet mielenkiintoa Pyhäjärven metsiin, ja
alue oli etäinen kolkka Keski-Suomen ja Kymijoen sahoille. Sitä vastoin Pyhäjärven met-
sävarat olivat hyvät.

Haapajärveltä yhtiöt olivat ostaneet vuoteen 1900 mennessä kolme tilaa. Halla Ab osti
187,77 hehtaarin Karhunpiilo n:o 68:n 10 000 markalla.31 Hehtaarista yhtiö oli maksanut
53,3 markkaa. Kauppasumma oli poikkeuksellisen korkea, eikä kauppakirjasta ilmene
tekijöitä, jotka selittäisivät tilasta maksetun hinnan suuruuden. J. E. Salvesen osti Kuusan
kylästä 234,72 hehtaarin Ruuttila n:o 66:n 4 000 markan hinnalla.32 17 markan hehtaari-
hinta oli olosuhteisiin nähden myös poikkeuksellisen suuri. Huomattavasti halvemmalla
osti Hackman & Co Vuori n:o 73:n. Pinta-alaltaan 734,54 hehtaarin tilasta yhtiö maksoi
5 000 markkaa, hehtaaria kohden laskettuna vain 6,8 markkaa.33

Vuosina 1900–1915 Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä tehtiin seuraava määrä
tilakauppoja eri hintaluokissa:

Taulukko 95. Puutavarayhtiöiden ja talollisten välisten tilakauppojen lukumäärä
Haapajärven alueella vuosina 1900–1915 hehtaarihinnan mukaan, kpl.

Vuosina 1900–1915 Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä tehtiin yhteensä 49 tila-
kauppaa. Suurin osa, 31 kauppaa, tehtiin vuosina 1900–1905. Vuosisadan vaihteesta läh-
tien hintataso kohosi huomattavasti 1800-luvun lopun kauppoihin verrattuna. 1900-luvun
alkuun mennessä kolme neljäsosaa kaupoista oli tehty alle 11 markan hehtaarihinnalla,
mutta vuosina 1900–1905 hintataso lähestyi jo 26 markan hehtaarihintaa. Karkeasti arvi-
oituna hinnat miltei kolminkertaistuivat. Kohonneesta hintatasosta huolimatta tehtiin vie-
lä 13 kauppaa alle 11 markan hehtaarihinnalla. Noin 77 % kaikista vuosina 1900–1905

31. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1899, s. 325. Haapajärven kärä-
jäkunta. Piippolan tuomiokunta. CIIa: 89–90. OMA.

32. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1900, s. 300. Haapajärven kärä-
jäkunta. Piippolan tuomiokunta. CIIa: 91–92. OMA.

33. Kauppakirjan jäljennös. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1899, s. 364. Haapajärven kärä-
jäkunta. Piippolan tuomiokunta. CIIa: 89–90. OMA.

pitäjä ja vuodet mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

Haapajärvi 1900–05 1 2 1 1 2 – – 1 – 2 – –
1906–10 – – – – 1 – – – – 1 – 2
1911–15 – – – – – – – – – – – –

Reisjärvi 1900–05 3 – 1 – 2 – 1 – – 1 – –
1906–10 – – – – 1 – – 1 – – – 1
1911–15 – – – – – – – – – 1 – –

Pyhäjärvi 1900–05 2 5 1 2 1 2 – – – – – –
1906–10 1 – – 1 1 – – – – 1 – 3
1911–15 – – 1 – – – – – – – – 2

yht. 1900–05 6 7 3 3 5 2 1 1 – 3 – –
1906–10 1 – 1 1 3 – – 1 – 2 – 6
1911–15 – – – – – – – – – 1 – 2

7 7 4 4 8 2 1 2 – 6 – 8
Lähde: Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1900–1915. Haapajärven ja Pyhäjärven
käräjäkunnat. Piippolan tuomiokunta. CIIa: 91–122, CIIIa: 73–103. OMA. Maarekisterikirjat. Kunnittaisten maarekisterien
kokoelma. OMA.
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tehdyistä kaupoista tehtiin alle 26 markan hehtaarihinnoin. Vuosina 1906–1910 hintataso
kohosi edelleen: alle 11 markan hehtaarihinnalla tehtiin enää vain yksi kauppa, ja pää-
sääntöisesti hinnat kohosivat hehtaarilta yli 20 markan. Metsien arvonnousu näkyi myös
yli 56 markan hehtaarihinnalla tehtyjen kauppojen määrässä. Vuosina 1911–1915 tehtiin
vain kolme kauppaa, joissa kaikissa yhtiöt maksoivat hehtaarilta yli 46 markkaa. Kuiten-
kin vain kolmen kaupan perusteella ei voi tehdä päätelmiä alueen hintatasosta.

Vuosina 1900–1915 yhtiöiden hankkima maa jakaantui seuraaviin hintaluokkiin:

Taulukko 96. Puutavarayhtiöiden talollisilta hankkiman maa-alan laajuus hehtaarihinnan
mukaan Haapajärven alueella vuosina 1900–1915, ha, sekä yhtiöiden ostaman maa-alan
osuus eri hintaluokissa niiden maaomaisuuden kokonaismäärästä, %.

J. E. Salvesen oli hankkinut vuosina 1900–1910 kertyneestä maaomaisuudestaan 4 549
hehtaaria eli 67,3 % kymmenen vuoden aikana ostetun maan kokonaisalasta alle 11 mar-
kan hehtaarihinnalla. Ennen vuosisadan vaihdetta Salvesen oli hankkinut 10 123 hehtaa-
ria metsää edellä mainitun hintatason mukaisesti. Salvesen aloitti ensimmäisenä yhtiönä
laajamittaisen maanoston Haapajärven alueella, joten hintataso oli myös sen mukainen.
Muut yhtiöt maksoivat maasta suhteellisesti enemmän, mutta niiden ostama maa-ala oli
vähäinen, eikä kaupoilla ollut suurtakaan merkitystä maanmyyntitulojen kertymään.

Vuosina 1900–1915 Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä tehdyissä kaupoissa
hehtaarihinnan taitekohtana oli 26 mk/ha: 10 057 hehtaaria eli 74,6 % yhtiöiden ostaman
maan kokonaisalasta hankittiin alle 26 markan hehtaarihinnalla. Hintataso ei saavuttanut
Kainuussa maksettuja hintoja, ja maansa myynyt talollinen sai tyytyä noin 10 markkaa
halvempaan hehtaarihintaan.

Vuoden 1915 jälkeen yhtiöiden tilakaupat laantuivat Haapajärven alueella. Pyhäjär-
veltä maata ostivat Lauri Kärkkäinen ja Kärkkäinen & Putkonen Oy. Lauri Kärkkäinen
osti vuonna 1916 maata 286,58 hehtaaria 87,3 markan hehtaarihinnalla. Vuosina 1923–
1924 Kärkkäinen & Putkonen Oy teki kaupat kahdesta tilasta, yhteispinta-alaltaan 204,4
hehtaaria. Yhtiö maksoi hehtaarilta 240,8 ja 298,6 markkaa.34

yhtiö mk/ha
1–5,9 6–10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

J. E. Salve-
sen

3 180
47,3

1 369
20,2

214
3,2

567
8,4

1 324
19,6 – – – – 109

1,6 – –

Finland
Wood & Co – 323

22,5
285
19,8 – 830

57,7 – – – – – – –

Ab Stock-
fors – – 267

54,6 – – – – – – 108
22,1 – 114

23,3
A. Eklöf – 240

30,3 – – 312
39,4 – 239

30,2 – – – – –

muut – 408
10,2

481
12,0 – 257

6,4 – – 533
13,4

1 022
25,6 – – 1291

32,3
yht. 3 180

23,6
2 340
17,4

1 247
9,3

567
4,2

2 723
20,2 – 239

1,8
533
4,0

1 022
7,6

217
1,6 – 1405

10,4
Lähde: Sama kuin taulukossa 95.

34. Kauppakirjojen jäljennökset. Lainhuutoasiakirjat. Varsinaisasiain pöytäkirjat v. 1916, s. 750 ja v. 1917, s.
637. Ilmoitusasiain pöytäkirjat v. 1926, s. 777. Pyhäjärven käräjäkunta. Piippolan tuomiokunta. CIIIa: 105–
108, CIIIb1: 2. OMA.
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Pyhäjärvelle oli saatu myyntituloja vuosina 1888–1899 tehdyissä tilakaupoissa
yhteensä 95 973 markkaa. Ennen vuosisadan vaihdetta Haapajärvelle myyntituloja kart-
tui 19 000 markkaa ja Reisjärvellä maata oli myyty vain 1 000 markan edestä. Vuosina
1900–1925 myyntituloja kertyi seuraava määrä:

Taulukko 97. Puutavarayhtiöiden talollisille maksamien kauppasummien kokonaismäärä
Haapajärven alueella vuosina 1900–1925.

Eniten myyntituloja saatiin vuosina 1906–1910; tilakauppojen teko vilkastui Haapajärvel-
lä, ja samaan aikaan hinnat nousivat. Myyntitulojen kokonaismäärä oli suurin Pyhäjärvel-
lä. Ennen vuotta 1900 tehdyt tilakaupat mukaan lukien pyhäjärveläiset talolliset saivat
yhteensä 376 214 markkaa myyntituloja. Vuosina 1888–1899 tehdyissä kaupoissa pyhä-
järvinen talollinen sai keskimäärin 3 428 markkaa. Hintatason kohottua haapa-, reis- ja
pyhäjärvisille maksettiin kauppaa kohden huomattavasti enemmän: vuosina 1900–1905
noin 5 263, vuosina 1906–1910 noin 12 663 ja vuosina 1911–1915 noin 30 750 markkaa
(kolme kauppaa).

6.2. Metsämaan hinnan alueelliset ja yhtiökohtaiset erot sekä niihin 
vaikuttaneet tekijät

Metsämaan hinta ei vaihdellut juuri lainkaan Pohjois-Suomessa ennen vuosisadan vaih-
detta tehdyissä kaupoissa. Ainoastaan Lapissa ja Peräpohjolassa hinnat kohosivat muuta
Pohjois-Suomea korkeammiksi:

Kuvio 1. Metsämaan hinnan painottuminen eri hintaluokkiin Pohjois-Suomessa vuosina 1885–
1899

Kainuussa, Koillis-Pohjanmaalla ja Haapajärven seudulla suurin osa kaupoista tehtiin alle
16 markan hehtaarihinnoin. Haapajärven alueella hintataso ei kohonnut Koillis-Pohjan-
maata ja Kainuuta korkeammaksi, koska alue oli eteläisten yhtiöiden puunhankinnan reu-
na-aluetta. Lapissa ja Peräpohjolassa hintataso keskittyi 6–35,9 markkaan hehtaarilta.

pitäjä 1900–1905 1906–1910 1911–1915 1916–1925
Haapajärvi 42 600 92 800 – –
Reisjärvi 58 750 41 445 13 000 –
Pyhäjärvi 61 791 55 700 79 250 83 500
yht. 163 141 189 945 92 250 83 500
Lähde: Sama kuin taulukossa 95. Viite 32.

mk/ha
1-5,9 6-10,9 11-15,9 16-20,9 21-25,9 26-30,9 31-35,9

Kainuu
Koillis-Pohjanmaa
Lappi ja Peräpohjola
Haapajärven seutu
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Muuta osaa Pohjois-Suomea korkeammat hinnat selittyivät Kemijoen hyvillä uitto-omi-
naisuuksilla, Kemijoen vesistöalueen sankoilla metsillä ja varhaisilla suursavottakausilla.
Kauppakirjojen mukaan Kemi-yhtiö osti maata 1890-luvulla, jolloin Peräpohjolan metsis-
sä vallitsi korkeasuhdanne.

Vertailusta puuttuu Oulun seutu, koska siellä tehtyjen kauppojen lukumäärä ei ole riit-
tävän edustava. Sahatilat rakennuksineen eivät ole vertailukelpoisia talollisilta ostettujen
tilojen kanssa.

Metsämaan hintakehitys tutkimusalueilla oli vuosina 1900–1915 seuraava:

Kuvio 2. Metsämaan hinnan painottuminen eri hintaluokkiin Pohjois-Suomessa vuosina 1900–
1915.

Vuosina 1900–1905 metsämaan hinta oli Pohjois-Suomessa alhaisimmillaan Kainuussa,
jossa suurin osa kaupoista tehtiin alle 21 markan hehtaarihinnoin. Vuosisadan alussa Kai-
nuun metsävaroja hyödynsivät pelkästään oululaiset sahayhtiöt ja alueelta puuttui yrittäji-
en välinen kilpailu. Sitä ei ollut edes oululaisten yhtiöiden välillä, koska J. W. Snellman
G:son ja Uleåborg Sågverk Ab jakoivat Kainuun omiin hankinta-alueisiinsa. Lisäksi
oululaisilla sahayrittäjillä oli ollut yhteistä maanhankintaa, sillä Oulujoen tukinhakkaus-
ja lauttausyhtiö omisti maata Kuhmossa sekä J. W. Snellman G:son, G. & C. Bergbom ja
Uleåborg Sågverk Ab ostivat yhteisiä tiloja Koillis-Pohjanmaalta. Yhteistyöhön olisi tus-
kin ollut mahdollisuutta, jos yhtiöt olisivat samalla pyrkineet itsekkäästi kartuttamaan
maaomaisuuttaan.

Vuosina 1906–1910 tilanne muuttui täysin: Kainuussa maksettiin Pohjois-Suomen
korkeimmat hehtaarihinnat. Hintatason nousu aiheutui useasta eri syystä. Kainuun liiken-
neolot paranivat Iisalmi–Kajaani -radan valmistumisen ansiosta, jolloin kymiläiset yhtiöt

mk/ha
1-5,9 6-10,9 11-15,9 16-20,9 21-25,9 26-30,9 31-35,9 36-40,9 41-45,9 46-

Kainuu 1900-05
1906-10
1911-15

Koillis- 1900-05
Pohjanmaa 1906-10

1911-15

Lappi ja 1900-05
Peräpohjola 1906-10

1911-15

Oulun 1900-05
alue 1906-10

1911-15

Haapajär- 1900-05
ven seutu 1906-10

1911-15
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aloittivat intensiivisen puun- ja maanhankinnan Oulujärven alueelta. Vuonna 1907 Kajaa-
nin Puutavara Osakeyhtiö aloitti Kainuussa puunjalostuksen, joka lisäsi tukkien, mutta
myös paperipuun kysyntää. Metsien puuvarantoa voitiin käyttää entistä tehokkaammin
hyväksi, jolloin siitä kannatti maksaa aiempaa korkeampia hintoja. Verrattuna muuhun
osaan Pohjois-Suomea Kainuun hintataso säilyi korkeana aina vuoden 1915 loppuun
saakka, mutta sitten hinnannousu laantui.

Vuosina 1900–1905 Koillis-Pohjanmaalla, Lapissa ja Peräpohjolassa sekä Haapajär-
ven seudulla metsistä maksetut hehtaarihinnat olivat suunnilleen yhtä suuria. Huomattava
osa kaupoista tehtiin alle 26 markan hehtaarihinnoin. Sitä vastoin Oulun alueella hintojen
keskittymä oli 6–36 markan hintaluokissa. Utajärven ja Muhoksen alueella olevat tilat
olivat sijaintinsa puolesta erikoisasemassa. Niitä voitiin käyttää tukkien talvivarastointi-
paikkoina uiton keskeydyttyä syksyllä, ja tulevia voimalaitos- ja puunjalostustehdassuun-
nitelmia varten yhtiöiden oli hankittava koskiosuuksia. Oulujoen Niskakoski oli ollut pit-
kään oululaisten yhtiöiden suunnitelmissa mahdollisena tehtaan rakentamispaikkana.
Rantatiloilla oli vesioikeudet, joiden omistaminen oli erityisen tärkeää tehdashankkeita
ajaville yhtiöille.

Vuosina 1906–1910 Lapissa ja Peräpohjolassa sekä Koillis-Pohjanmaalla hintojen pai-
nopiste siirtyi 36 markkaan hehtaarilta, mutta Haapajärven alueella hinnat eivät nousseet
ja Oulun seudulla hinnat vakiintuivat vuosien 1900–1905 mukaisiksi. Hintojen nousuun
Lapissa ja Peräpohjolassa sekä Koillis-Pohjanmaalla ei ole osoitettavissa erityisiä syitä:
alueiden kilpailutilanne ei sanottavasti muuttunut, eikä Kitkan ja Livon välinen siirtolai-
tos Kuusamossa vaikuttanut huomattavasti maakauppojen määrään vedenjakajan itäpuo-
lella.

Vuosina 1911–1915 hinnat nousivat Lapissa ja Peräpohjolassa sekä Haapajärven alu-
eella vain yksittäisissä tapauksissa. Haapajärven alueella tehtiin vain kolme tilakauppaa,
joten tapausten määrä ei riittävän edustava. Lapin ja Peräpohjolan hinnat keskittyivät hin-
taluokkiin 16–40,9 mk/ha ja yli 46 mk/ha. Kainuu ja Kemijoen vesistöalueen metsäisem-
mät seudut olivat ne alueet, joissa metsämaasta maksettiin eniten vuoden 1915 vaiheilla.

On todennäköistä, että hintojen nousuun vaikuttivat paikallisia tekijöitä enemmän ylei-
nen puuraaka-aineen hinnannousu ja savotoiden kautta välittynyt tieto metsien arvosta.
Talollinen oli saattanut myydä metsänsä halvalla vielä vuosisadan vaihteessa, mutta tuk-
kiliikkeen vilkastuttua osattiin pyytää korkeampia hintoja. Lapin ja Peräpohjolan Kai-
nuuta korkeampaan hintatasoon vuosina 1900–1905 todennäköisesti vaikuttivat 1870- ja
1890-luvun savottakaudet. Kuitenkin pohjoissuomalaiset sanomalehdet kirjoittivat siitä
suuresta tietämättömyydestä, joka vallitsi talollisten keskuudessa omaa metsää arvioita-
essa.

Edellä esitettyjä tutkimustuloksia voidaan verrata maanomistustilastoon, jonka tieto-
jen perusteella on laskettavissa kihlakunnittain yhtiöiden tekemien tilakauppojen hehtaa-
rihintojen keskiarvot. Pitäjäkohtaisia tietoja ei ole saatavissa.
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Taulukko 98. Yhtiöiden vuoden 1916 loppuun mennessä tekemien tilakauppojen
hehtaarihintojen keskiarvot Haapajärven, Kajaanin, Oulun, Kemin ja Lapin
kihlakunnassa maanomistustilaston mukaan, kauppojen lkm/mk/ ha.

Verrattaessa taulukon tietoja kuvioon 1 ja 2, huomattavia ristiriitaisuuksia ei ole havaitta-
vissa. Keskimääräiset hehtaarihinnat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sisälly-
tettävissä niihin hintaluokkiin, joihin suurin osa kaupoista keskittyi. Maanomistustilastos-
sa muutamien kihlakuntien osalta tapausten määrä ei ole edustava. Lisäksi tilastosta ei
ilmene se, että sisältyykö kauppoihin myös yhtiöiden keskinäiset tilakaupat. Taulukon
perusteella voidaan todeta hintatason kohoaminen vuodesta 1905 lähtien. Maanomistusti-
laston tiedot eivät tässäkään tapauksessa ole ristiriitaisia tämän tutkimuksen tuloksiin.

Vuosina 1916–1930 tilakauppojen määrä Pohjois-Suomessa väheni huomattavasti.
Hintavertailun tekeminen Pohjois-Suomen eri osien välillä on vaikeaa tapausten liian pie-
nen määrän vuoksi. Tiloista maksettuja hehtaarihintoja voidaan vertailla vain Kainuun ja
Koillis-Pohjanmaan välillä.

Kainuussa yhtiöiden metsämaasta maksamat hehtaarihinnat keskittyivät vuosina 1916–
1920 noin 50–200 markkaan hehtaarilta. Vuoteen 1930 tultaessa kauppojen määrä väheni
entisestään eikä hintatasossa tapahtunut oleellisia muutoksia. Koillis-Pohjanmaalla hinta-
taso oli hieman Kainuuta alhaisempi. Valtaosa kaupoista tehtiin alle 151 markan hehtaari-
hinnoin, ja Kainuun kaltaisia poikkeuksellisen korkeita hintoja Koillis-Pohjanmaalla ei
maksettu lainkaan.

Muussa osassa Pohjois-Suomea kaupat olivat satunnaisia eikä minkäänlaista keskitty-
mää tietyille alueille ei enää ollut. Satunnaisten tapausten perusteella ei voi tehdä luotetta-
via johtopäätöksiä hintatasosta. Henkikirjojen mukaan yhtiöiden omistamien tilojen
määrä kasvoi enemmän kuin tehtyjen kauppakirjojen määrä. Ilmiö selittyy sillä, että osa
tiloista lohkottiin ja kantatiloista erotetut tilat säilyivät usein yhtiön omistuksessa useita
vuosia.

Pohjois-Suomen hintatasoa on vaikea verrata muuhun osaan Suomea, koska aiheesta ei
ole tehty riittävän kattavia tutkimuksia. Pihtiputaalla vuoteen 1906 mennessä puutavara-
yhtiöt olivat ostaneet 97 tilaa eli 35,15 % pitäjän tiloista. Hehtaarihinnan keskiarvo oli
20,21 markkaa, ja hintataso vaihteli eri kylien välillä 13,07–31,22 markkaan.35 Pihtipu-
taan hintataso oli hieman Haapajärven seutua korkeampi. Todennäköisesti lyhyempi uit-
toetäisyys Pihtiputaalta Haapakosken sahalle Jyväskylän maalaiskuntaan tai Kymijoen
suistoon nosti metsämaan hintaa.36 HOVINGIN mukaan vuosisadan vaihteessa syrjäisellä

kihlakunta vuodet
–1889 1890–99 1900–04 1905–09 1910–14 1915–16

Haapajärvi – 27/12,4 49/20,2 17/18,3 23/35,5 10/61,7
Kajaani 23/16,9 52/15,9 248/14,7 215/26,9 121/28,9 49/66,4
Oulu 5/14,4 12/34,1 4/10,1 14/28,7 13/52,3 14/109,9
Kemi 3/215,6 25/25,3 20/37,5 30/53,8 33/50,6 17/74,6
Lappi 4/9,5 11/21,0 23/19,2 25/27,2 36/35,8 2/7,1
Lähde: SVT XXXIII, taulu 12, s. 358–359.

35. Pihkala 1964, s. 139–141.
36. Ahvenainen 1992a, s. 45. Kymijoen vesistöalue ja sen tärkeimmät uittoväylät.
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Pielisjärvellä yhtiöt maksoivat metsähehtaarista 25 markkaa. Samoihin aikoihin Kai-
nuusta metsähehtaarin sai 15 markalla.37

Yhtiöiden maksamissa hehtaarihinnoissa oli huomattavia eroja. Yleensä se yhtiö, joka
aloitti maanoston ensimmäisenä sai omaisuutensa halvimmalla. Seuraavassa taulukossa
on vertailtu yhtiöittäin ostetun maan suhteellista määrää eri hintaluokissa.

Taulukko 99. Puutavarayhtiöiden hankkiman metsämaan osuus eri hintaluokissa niiden
vuosina 1900–1915 ostamasta maasta, %.

Oululaiset yhtiöt hankkivat suurimman osan metsämaasta edullisesti. Erityisesti Otto ja
Isak Ravander sekä A. Santaholma Oy maksoivat maasta vähän, koska ne ostivat maata
Suomussalmelta ja Puolangalta. Alueella ei ollut kilpailua, ja uittoyhteydet Ouluun olivat
Oulujärven rantamaita huonommat.

Oululaisiakin yhtiöitä suhteellisesti edullisemmin maata osti torniolainen Trävaruak-
tiebolaget Torneå: noin 67 % maaomaisuudestaan se hankki alle 6 markan hehtaarihin-
nalla. Yhtiö osti maata Ounas- ja Tornionjokivarresta, jossa metsämaa oli huokeampaa
kuin Kemijoen metsäisimmillä alueilla. Anders Kurth & Co:n maksamat hinnat vaihteli-
vat. Yhtiö hankki maaomaisuudestaan 35,7 % alle 11 markan hehtaarihinnalla, mutta
maksoi maasta tarvittaessa huomattavasti enemmän: 24,8 % sen metsistä oli ostettu hinta-
luokassa 31–35,9 mk/ha. J. E. Salvesen hankki metsää Haapajärven alueelta suhteellisen
edullisesti. Miltei puolet sen vuosina 1900–1915 hankkimasta maasta oli ostettu alle kuu-
den markan hehtaarihinnalla. Jo ennen vuosisadan vaihdetta yhtiö oli hankkinut Haapajär-
ven seudulta noin 10 000 hehtaaria maata alle kymmenen markan hehtaarihinnalla. Salve-
sen sai ostaa maata ilman kilpailijoita, ja se teki kaupat varhaisessa vaiheessa, jolloin met-
sien arvo ei ollut vielä noussut. Lisäksi uitto-olot Salvesenin Haapakosken sahalle olivat
vaivalloiset.

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö ja Kajaanin Koski- ja Teollisuus Oy tekivät ensimmäi-
set maakauppansa edullisesti, mutta vuoden 1907 jälkeen ne joutuivat maksamaan maasta
aiempaa enemmän. Kymmene Ab maksoi ostamastaan maasta suhteellisen paljon. Poik-
keuksellisen edullisia kauppoja yhtiö ei tehnyt lainkaan ja suurimman osan maaomaisuu-
destaan se hankki hintaluokissa 16–41 mk/ha. Lapista ja Peräpohjolasta runsaasti metsiä

37. Hoving 1947, s. 126.

yhtiö mk/ha
1–5,9 6– 10,9 11–15,9 16–20,9 21–25,9 26–30,9 31–35,9 36–40,9 41–45,9 46–50,9 51–55,9 56–

J. W. Snellman G:son 5,4 24,6 27,1 16,3 7,5 4,5 4,8 2,0 3,7 0,5 1,6 1,9
Uleåborg Sågverk Ab 11,5 26,7 17,6 12,6 10,9 6,6 4,0 6,3 1,9 0,0 0,5 1,4
Otto ja Isak Ravander 31,1 19,6 21,1 22,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
A. Santaholma Oy 48,9 13,1 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,3
Kajaanin Puutavara Oy 0,0 12,2 3,6 3,7 0,7 7,0 15,1 26,1 9,9 3,0 11,2 7,5
Kajaanin Koski- ja
Teollisuus Oy 0,0 29,7 0,0 13,3 1,9 5,6 13,9 9,1 20,8 0,0 0,8 5,4

Kymmene Ab 0,0 0,0 4,7 16,4 14,5 0,0 22,8 16,4 7,2 4,7 5,6 8,2
Trävaru Ab Torneå 66,9 6,9 8,0 2,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 4,3 0,0
Anders Kurth & Co 8,4 27,3 11,1 0,0 21,2 0,0 24,8 6,0 0,0 0,0 0,0 6,5
Puutavara Osakeyhtiö
Kemi 1,3 15,8 17,3 13,9 10,3 8,4 6,3 4,9 1,5 2,7 4,0 13,7

J. E. Salvesen 47,0 20,2 3,2 8,4 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
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hankkinut Kemi-yhtiö maksoi maasta oululaisia yhtiöitä ja J. E. Salvesenia enemmän.
Yhtiön maaomaisuudesta oli hankittu 57 % hintaluokassa 6–26 mk/ha, mutta 13,7 % met-
sistään yhtiö oli ostanut yli 56 markan hehtaarihinnoin. Yhtiö keskitti maanhankinnan
Kemijoen vesistöalueen metsäisimmille seuduille, ja se oli valmis tarvittaessa maksamaan
keskimääräistä korkeampiakin hintoja.

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että Isak ja Otto Ravander, A. Santaholma
Oy, Trävaruaktiebolaget Torneå ja J. E. Salvesen hankkivat maaomaisuutensa edullisim-
milla hinnoilla. Yhtiöiden maanhankinta kohdistui alueille, joissa ei ollut kilpailua ja
uitto-olot olivat huonohkot. J. W. Snellman G:son, Uleåborgs Sågverk Ab, Kajaanin
Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö ja Anders Kurth maksoivat maasta hieman enemmän, ja
kaikkein kalleimmalla metsää hankki Kymmene Ab, Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö ja
Puutavara Osakeyhtiö Kemi.

Metsämaan hintaan vaikuttivat puuston kunnon ja määrän lisäksi useat eri tekijät.
Tilan ja tuotantolaitoksen välinen etäisyys oli huomattava kustannuksiin vaikuttava
seikka, mutta myös tilan etäisyys uittokelpoisesta joesta vaikutti ostettavan metsämaan
hintaan. Hevoskuljetus oli hidasta, ja jo muutamien kilometrien ajomatka hankalassa
maastossa lisäsi tuntuvasti vedätyskuluja. Vuoden 1900 vaiheilla hevoskuorman koko oli
yhdestä kahteen tukkiin. Vuosina 1905–1906 keksittiin aloittaa varsiteiden jäädyttäminen,
minkä ansiosta kuormien koko kasvoi 30–40 tukkiin.38

Kuva 43. Aurattu ja jäädytetty hevosvarsitie Pudasjärven hoitoalueen Vastakankaan hankin-
nalta. Kuva: Eino Pohjola. – Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.

Kuljetuskapasiteetin kasvun myötä oli kannattavaa ulottaa hakkuut rantametsiä kauem-
maksi. Hevoskuljetuksen matka palstasta lanssiin oli yleensä pisimmillään kuusi kilomet-
riä39, joten jo tälläkin perusteella tilojen hehtaarihinnat saattoivat vaihdella huomattavas-

38. Snellman 1996, s. 53. Maasola 1996, s. 113–115.
39. Snellman 1996, s. 77.
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ti samallakin kylällä. Työn tuottavuus oli 1800-luvun lopun savotoilla huono. AHVE-
NAINEN on arvioinut, että tuolloin yhden miehen päivittäinen työtulos oli 1,5 runkoa
puunkaadosta uittoreitin varteen toimitettuna.40

Kuva 44. Huovisenpaiseen vesikuskit vuonna 1934 Taivalkoskella. Laatikkopasan tilavuus oli
kaksi kuutiometriä, joten hevosella oli raskas kuorma vedettävänä. Veden pumppaamisessa
käytettiin laudasta valmistettua nahkamäntäpumppua. Hevosmiehen apulaista kutsuttiin sa-
votoilla "vesipojaksi". Kuva: Eino Pohjola. – Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.

Kuva 45. Tukkikuorman teko vaati nokkelaa vipujen käyttöä. Tukkikuorman tekoa Ylä-
Säynäjän savotalla Rovaniemellä vuonna 1923.  Kuva: Sakari Pälsi.  – Museovirasto.

40. Ahvenainen 1970, s. 324, 326.
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Kuva 46. Rekimitta Santaholma Oy:n pystymyyntisavotalta Piltuanjoelta vuonna 1932. Taus-
talla havumaja, jossa mittamiehet saivat lämmitellä kuormia odotellessa. Puutavaranmittaus-
tapa  oli  poikkeava, yleensä puut mitattiin vasta lanssissa uittojoen varrella. Kuva: Eino
Pohjola. – Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.

Uitto oli miltei ainut kaukokuljetusmuoto. Muonion- ja Tornion- sekä Ounasjoessa
puut uitettiin kiinteinä lauttoina. Tukkilauttojen teko lisäsi kustannuksia, ja puunkuljetus
tuli irtouittoa kalliimmaksi. Uiton kalleus rajoitti yhtiöitten pyrkimyksiä hankkia maata
esimerkiksi Tornionjokilaaksosta.

Irtouitto oli vallitseva tapa Ii-, Oulu- ja Kemijoella. Oulun eteläpuolisia jokia vaivasi
veden vähyys ja heikko virtauma. Lisäksi kevättulvat vaikeuttivat uittoa Pohjanlahden
rantamaissa. Uittoteknologiassa tapahtui edistystä vuoteen 1900 mennessä. Yksi uittoa
helpottava ja nopeuttava keino oli rantajusteeraus. Rangat sahattiin ennen uittoa määrä-
mittaiseksi tukiksi, joka oli huomattavasti vaivattomampi uitettava kuin koko runko.41

Vuoteen 1915 mennessä uittoväyliä parannettiin ja perattiin sekä uusia, työtä helpottavia
tehdasvalmisteisia työvälineitä otettiin käyttöön, kuten karhakoita korvaavat rautalenkit ja
tehdasvalmisteiset kelut.42 Uutta aikakautta ilmensi myös Kitkan ja Livon välinen siirto-
laitos, jolla tukit siirrettiin yli vedenjakajan. Töiden rationalisointi siirsi metsien nollara-
jaa tuotantolaitoksista etäämmälle, ja aiemmat sahateollisuuden tavoittamattomissa olleet
alueet tulivat teollisuuden käyttöön.

Markkinatilanteen muutos vaikutti selvästi metsämaan hintaan Kainuussa. Iisalmen–
Kajaanin radan valmistumisen jälkeen ja Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön aloitettua
puunjalostuksen metsämaan hinta nousi. Oululaiset yhtiöt saivat kilpailijoita, ja markki-
navoimat ohjasivat hintatasoa. Vastaavankaltaista tilannetta ei syntynyt muualle Pohjois-

41. Snellman 1996, s. 55.
42. Snellman 1996, s. 53.
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Suomeen. Metsämaan hintaan luonnollisesti vaikutti ajankohta: se yhtiö, joka aloitti tilo-
jen oston ensimmäisenä, sai ne todennäköisesti edullisimmin.

Kuva 47. Uiton valmistelutöitä tehtiin pitkin kevättä. Uittopuomien kiinnitykseen käytettävät
karhakkalenkit väännettiin sopivan paksuisen kuusen rungosta höyryttämisen jälkeen. Näre-
lenkkien valmistaminen ja puomien sitominen niillä oli työlästä ja  hidasta. Rautalenkkien
käyttöönotto nopeutti huomattavasti uittovalmisteluja.  Kuva: Eino Pohjola, Teollisuuden met-
säviesti 4/1980. – Turkansaaren ulkomuseo, Oulu.

Suhdannevaihtelujen vaikutusta tilakauppojen tekoon ja hintatasoon on vaikea tutkia.
Suhdanteet vaikuttivat viipeellä yhtiöitten toimintaan. Samaan aikaan muutkin tekijät
saattoivat muuttua, joten on mahdotonta nimetä tiettyä tekijää, joka aiheutti hintatason
muutoksen. Esimerkiksi 1930-luvun talouspulan aikana yhtiöt hankkivat vähän maata,
mutta toisaalta Lex Pulkkinen ja erityinen pakkohuutokauppalaki rajoittivat maanhankin-
taa. On todennäköistä, että yhtiöt toimivat paljolti suhdanneodotusten mukaisesti.

Edellä mainitut seikat vaikuttivat taustalla yhtiöiden laskiessa tilakohtaisia hintoja,
mutta yhtiöt pyrkivät täsmällisyyteen ja ne arvioivat puuston määrän tilakohtaisesti. Esi-
merkiksi J. W. Snellman G:sonin asiakirjoissa on laskelmat Oulujoen vesistöalueen tilo-
jen puumäärästä.43 MOILASEN mukaan metsänarviointi oli yhtiön palveluksessa olleille
asiantuntijoillekin vaativa tehtävä. Virhearviot olivat mahdollisia, ja metsästä ei välttä-
mättä löytynytkään sitä puumäärää, jonka siellä oli oletettu olevan.44

Tilan ostohinnan perustana oli puuston määrä eikä välttämättä pinta-ala. Pinta-alaltaan
suurilla tiloilla oli todennäköisesti joutomaata suhteellisen paljon, koska isossa jaossa
maa oli jyvitetty. Huonokasvuista maata annettiin tiloille enemmän kuin hyväkasvuista,

43. Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin maa- ja metsätiloista Oulujärven vesistöpiirissä v. 1911. Ab
Uleå Oy. I F:1. OMA.

44. Moilanen 1988, s. 58–59.
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joten suuri pinta-ala ei välttämättä taannut runsasta puuvarantoa. Tutkimuksessa käytetyn
aineiston perusteella voidaan todeta, että pinta-alaltaan pienillä tiloilla hehtaarihinnat oli-
vat korkeammat kuin suurtiloilla. Esimerkiksi Kauppahuone J. W. Snellman maksoi loh-
kotiloista korkeampia hehtaarihintoja kuin koko tiloista. Yhtiö maksoi vuosina 1900–
1911 lohkotilahehtaarista keskimäärin 20,9 markkaa, mutta koko tiloista keskimäärin 17,2
markkaa hehtaarilta.45 Lohkotilat olivat todennäköisesti metsäpalstoja, joissa ei juuri-
kaan ollut niittyjä tai joutomaata. Jos kantatilalla oli maataloutta, niityistä ja viljelymaasta
ei ollut varaa luopua, joten pelkästään metsämaa oli kaupan.

Tilojen hintavertailu eri ostajaryhmien välillä on vaikeaa, koska hinnoittelussa nouda-
tettiin erilaisia periaatteita. Puutavarayhtiöille tärkeitä tekijöitä olivat tilan puuvaranto,
puulajisuhteet ja kuljetusetäisyydet. Talollisten ja yksityishenkilöitten välisissä kaupoissa
tilan rakennukset, peltomaa ja niityt merkitsivät paljon ostajalle. Lisäksi yksityishenkilöi-
den välisiä tilakauppoja tekivät usein sukulaiset, jolloin talon isäntä luovutti syytinkiä ja
pientä korvausta vastaan tilan perilliselleen. Sukulaiskaupat saattoivat jäädä kauppasum-
man osalta huomattavasti alle yleisen hintatason.

6.3. Maakeinottelua vai markkinahintojen mukaista sijoitustoimintaa?

Puutavarayhtiöiden maanhankintaa ja -omistusta arvosteltiin lehdistössä ankarasti 1800-
ja 1900-luvun vaihteesta lähtien. Yhtiöitä syytettiin julkisesti keinottelusta ja kansallis-
omaisuuden ryöstöstä. Talouselämässä keinottelu tarkoittaa nopeaa voitontavoittelua, jos-
sa ostaja pyrkii välittömästi hyötymään hintatason muutoksesta ja korjaamaan mahdolli-
simman suuren voiton itselleen. Liiketoimien lähtökohtana on pelkästään yrittäjän itse-
käs voitontavoittelu. Yrityksen niveltäminen yhteiskuntaan niin työllistäjänä kuin veron-
maksajana ei missään muodossa ole keskeisesti esillä keinottelijan liiketoimissa, vaan
itsekkäät edut. Tarvittaessa keinottelija on valmis luopumaan koko omaisuudestaan ja
hänen liikeperiaatteisiinsa ei kuulu pitkäjännitteisyys.

Mainitusta näkökulmasta ajateltuna keinottelu terminä ei sovi suomalaisille puutavara-
yhtiöille. Esimerkiksi Ab Uleå Oy, Puutavara Osakeyhtiö Kemi, Kajaanin Puutavara Osa-
keyhtiö, Kymmene Ab ja Enso-Gutzeit Oy olivat oman aikakautensa suuryrityksiä, joiden
tulevaisuutta ei missään muodossa voinut rakentaa hetkellisten voittojen varaan. Keinot-
telun sijasta ne pyrkivät pikimminkin säilyttämään suurimman osan metsäomaisuudestaan
ja luovuttivat maata lähinnä vain viljely- ja asutustarkoituksiin. Metsämaa oli yhtiöille
sijoituskohde, joka puunkasvullaan ja erityisesti hintatason noustua tuotti korkoa. Yhtiöi-
den maanmyynnit olivat lähinnä kannattamattoman liiketoiminnan eliminoimista tai
taloudellisen tilan elvyttämistä. Runsaasti maata ostanut Gösta Björkenheim pyrki Kymi-
yhtiön johtajana kehittämään metsänhoitoa ja luomaan jatkuvuutta metsätalouden harjoit-
tamiselle. Hänen mukaansa metsätalous oli pitkäjännitteistä työtä, jonka tulokset oli näh-
tävissä tulevaisuudessa.46 Keinottelu on ilmeisesti liitettävä yksityisiin puutavaranvälittä-
jiin, epämääräisiin liikemiehiin ja spekulantteihin. Tutkimusmateriaalissa ei ole ainutta-

45. Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin maa- ja metsätiloista Oulujärven vesistöpiirissä v. 1911. Ab
Uleå Oy. I F:1. OMA.

46. Talvi 1979, s. 429.
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kaan asiakirjaa, jossa yhtiön johto olisi kehottanut metsänarvioitsijoitaan tai ostajiaan
petollisuuteen tai vilppiin.

Puutavarayhtiöt eivät olleet hyväntekijöitä, vaan ne pyrkivät ostamaan metsämaan
mahdollisemman edullisesti. Menettely ei ollut keinottelua, vaan markkinatalouden yksi
ominaispiirre. Pienillä raaka-ainekuluilla kasvatettiin voittoja ja lisättiin kilpailukykyä.
Pohjois-Suomen olot antoivat yhtiöille hyvät mahdollisuudet edulliseen puunhankintaan.
Suurin metsänomistaja oli valtio, joka myi puuta yleisissä ja paikallisissa huutokau-
poissa. Tilanne oli talonpojan kannalta hankala, koska valtion tarjoamat puuerät olivat
niin suuria, etteivät ne menneet läheskään aina kaupaksi.47 Vuosina 1900–1916 metsähal-
lituksen tarjoamista tukkipuueristä myytiin 42,3–90,3%. Esimerkiksi vuonna 1905 Oulu-
järven tarkastuspiirissä oli kaupan 180 922 tukkipuurunkoa, joista myytiin 172 119. Vas-
taavat luvut Kemin tarkastuspiirissä olivat 480 627 ja 381 497. Lapin tarkastuspiiristä
myymättä jäi 100 000 tukkipuuta ja Iin tarkastuspiiristä 44 724 runkoa.48 Pakostakin run-
sas tarjonta vaikutti kokonaishintatasoon. Jos valtio myi puuta halvalla49, talollisilla oli
turha odottaa korkeampaa hintatasoa yksityismetsissä.

Valtion tukkihuutokaupoissa myytiin puutavaraa seuraavin hinnoin:

Taulukko 100. Valtion yleisissä puutavarahuutokaupoissa myytyjen sahapuiden
keskihinnat Oulujärven, Iin, Kemin ja Lapin tarkastuspiireissä vuosina 1900–1916, mk/
kpl.

47. Puro 1971, s. 14–15.
48. SVT XVII:19&20, s. 31. SVT XVII:8 v. 1905, s. 21.
49. Puro 1971, s. 16.

vuodet tarkastuspiiri
Oulujärvi Ii Kemi Lappi

1900 4,82 3,22 3,43 –
1901 – – 3,08 –
1902 4,47 3,71 2,92 –
1903 4,31 1,35 3,05 –
1904 3,82 3,32 3,48 –
1905 4,53 3,81 4,36 4,02
1906 5,11 5,46 4,72 4,69
1907 4,02 3,97 3,66 4,14
1908 3,11 3,22 3,48 2,32
1909 3,52 3,18 3,12 2,69
1910 3,33 2,78 3,33 3,18
1911 3,32 3,29 3,98 3,62
1912 3,93 3,34 3,85 4,25
1913 2,96 4,13 4,55 3,62
1914 2,41 3,01 3,10 1,99
1915 2,64 3,15 3,48 3,63
1916 3,36 5,31 5,18 5,04
Lähde: SVT, XVII: 19 & 20, s. 32–33.



309
Puutavarayhtiöiden maakaupoissa maksamia hehtaarihintoja voidaan verrata valtion huu-
tokaupoissa muodostuneeseen tukkipuun hintatasoon ja siten arvioida metsämaan hankin-
nan taloudellista kannattavuutta.

Taulukko 101. Metsämaan hinnan painottuminen tilakaupoissa eri hintaluokkiin ja sitä
vastaava tukkipuiden lukumäärä Pohjois-Suomessa v. 1900–1915 (mk/ha, kpl/ ha).

Kuten taulukosta ilmenee yhtiöt maksoivat metsähehtaarista vähän: muutaman valtion
metsistä ostetun tukkipuurungon hinnalla sai talonpoikaismetsistä metsähehtaarin. Kai-
nuussa tervatalous ja kaskeaminen olivat kuluttaneet metsiä, eikä tiloilla välttämättä ollut
sahateollisuuden kaipaamia järeitä tukkipuita. Kuljetussyistä tervahaudat oli rakennettu
jokivarsiin, alueille, joista yhtiöt tavoittelivat uiton edullisuuden vuoksi tukkimetsiä. Vuo-
sisadan vaihteessa tukin kokovaatimukset olivat huomattavasti nykyisiä mittoja suurem-
mat. Nykyisissä talousmetsissä vuosisadan vaihteen kokovaatimuksen täyttäviä tukkeja ei
ole juuri lainkaan. Lisäksi hirrenharsinta oli pilannut metsiä. Leimikoitten paras puusto
oli hakattu jo varhaisimmissa savotoissa, ja jäljelle jääneet valtapuuston katveessa kasva-
neet aluspuut olivat laadultaan heikkoja. Tarkkaa tietoa ei ole saatavissa siitä, kuinka pal-
jon tilojen metsiä oli hakattu ennen yhtiöille myyntiä. Vain muutamissa kauppakirjoissa
on mainintoja voimassa olevista hakkuukontrahdeista.

Kauppahuone J. W. Snellman G:son arvioi kaikki Oulujärven vesistöalueelta vuosina
1900–1911 ostamansa metsät. Kauppahuone osti yhteensä 75 837,7 hehtaaria metsä-
maata. Alueella oli kauppahuoneen oman arvion mukaan tukkipuita 455 551 kappaletta,
hiomopuuta 1 499 767, propseja 28 561 ja polttopuuta 421 941 kuutiometriä. Ostetta-
vissa metsissä oli keskimäärin hehtaaria kohden tukkipuita vain 6 kappaletta, hiomo-
puuta 19,8, propseja 0,4 ja halkoja 5,6 kuutiometriä.50 Edellä esitetyn perusteella voidaan
todeta, että kauppahuone maksoi hieman enemmän, kuin arvioitu tukkipuumäärä olisi
edellyttänyt. Hiomopuu, propsit ja polttopuu sekä maapohja tulivat miltei kaupantekijäi-

alue vuodet hintojen keskittymä mk/ha hehtaarihintaa vastaava
tukkipuumäärä kpl/ha

Kainuu 1900–1905 1–20,9 1–5
1906–1910 11–45,9 3–12
1911–1915 16–45,9 6–16

Koillis-Pohjanmaa 1900–1905 1–25,9 1–8
1906–1910 1–35,9 1–9
1911–1915 1–35,9 1–9

Lappi ja Peräpohjola 1900–1905 1–25,9 1–6
1906–1910 1–35,9 1–9
1911–1915 16–40,9 ja yli 46 4–12

Oulun alue 1900–1905 6–35,9 2–9
1906–1910 6–35,9 2–9
1911–1915 6–35,9 2–15

Haapajärven seutu 1900–1905 1–25,9 1–7
1906–1910 6–25,9 2–7
1911–1915 46– 16–25

50. Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin maa- ja metsätiloista Oulujärven vesistöpiirissä v. 1911. Ab
Uleå Oy I F:1.
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sinä. Pelkästään tukkipuun hinnalla ostettujen metsien arvo nousi myöhemmin huomatta-
vasti. Aikaa myöten tukin kokovaatimusten pienentyessä ja paperipuumarkkinoiden avau-
duttua metsistä löytyi entistä enemmän hakattavaa.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat J. W. Snellman G:sonin noudattamaa hinnoitte-
lukäytäntöä. Kauppahuone osti vuonna 1907 Paltamon Melalahdesta Antinlahti n:o 1:n.
Tilan pinta-ala oli 954,96 hehtaaria ja siitä maksettiin 50 000 markkaa. F. Hulkkosen teke-
män arvion mukaan tilalla oli 11 027 tukkipuuta, hiomopuuta 29 138, propseja 7 548 ja
polttopuuta 8 225 kuutiometriä. Hehtaaria kohden laskettuna tukkipuita oli 11,5 runkoa.
Vuonna 1907 valtion yleisissä huutokaupoissa Oulujärven tarkastuspiirissä tukkipuusta
maksettiin neljä markkaa. Näin ollen tilan tukkipuuarvo oli 44 108 markkaa ja maapohjan
sekä hiomopuun ja propsien arvo oli vain 6 000 markkaa. Toisena esimerkkinä voidaan
mainita kauppahuoneen vuonna 1907 Paltamon Mieslahdesta ostama Junkkari n:o 20.
Tilan pinta-ala oli 767,56 hehtaaria ja siitä maksettiin vain 14 800 markkaa. F. J. Snellma-
nin arvion mukaan tilalla ei ollut lainkaan hakkuukypsää tukkimetsää, ainoastaan hiomo-
puuta 15 500 ja propseja 5 400 kuutiometriä.51 Mainitut esimerkit eivät olleet yksittäista-
pauksia, vaan tukkipuun määrä oli oleellisin tekijä tilan arvoa laskettaessa. Kauppahuo-
neella oli olemassa perustelut tilan hintaa arvioitaessa, ja jos arviot pitivät paikkaansa,
edulliset hehtaarihinnat eivät tarkoittaneet tilan alihinnalla ostamista.

Kainuun metsät olivat kaskeamisen ja tervanpolton vuoksi Pohjois-Suomen nuorim-
mat, joten järeää tukkipuuta Oulujärven vesistöalueella ei todennäköisesti ollut tukkiliik-
keen alkuvaiheessa niin paljon kuin muussa osassa Pohjois-Suomea rannikkoa lukuun
ottamatta. Koillis-Pohjanmaan ja Lapin sekä Peräpohjolan metsät olivat vanhoja, mutta
toisaalta yli-ikäiset metsät olivat osittain rappeutuneita. Honkiintuminen, sydänpuuhal-
keamat ja pystyyn lahoaminen tekivät järeistä petäjistä raakkeja. Oulujärven vesistö-
aluetta lukuun ottamatta yhtiöiden arkistoissa ei ole muuta osaa Pohjois-Suomea koskevia
arvioita puuston määrästä ja puulajisuhteista.

Vuoden 1915 aikana tukkipuun hinta nousi. Vuonna 1920 valtion huutokaupoissa run-
gon hinta vaihteli 25,58–33,63 markkaan. Vuonna 1925 pidetyissä huutokaupoissa tukki-
rungon hinta oli Peräpohjolan ja Pohjanmaan piirikunnissa 17,34–23,14 markkaa.52 Vuo-
den 1916 jälkeisissä kaupoissa metsähehtaarista maksettiin noin 10–15 valtion huutokau-
pasta ostetun tukin verran.

Puutavarayhtiöt hankkivat maaomaisuutensa edullisesti. Kuitenkaan asiakirjoissa ei
ole todisteita siitä, että yhtiöt olisivat yrittäneet vilpillisin keinoin tai keinottelumielessä
hankkia maaomaisuutta. Alhaiseen hintatasoon oli useita eri syitä. Metsähallitus oli suur-
maanomistaja, joka myi metsiään huutokaupalla. Kuten edellä on todettu, hinnat tukki-
puuta kohden eivät kohonneet huutokaupoissa kohtuuttomiksi. Valtio tarjosi puuta myyn-
tiin runsaasti, joten sillä oli selvä vaikutus yleiseen hintatasoon ja markkinahintaan.
Yhtiöt toimivat liikeperiaatteella ja ostivat metsää sieltä, mistä sitä saatiin edullisimmin.
Ne eivät maksaneet raaka-aineesta enempää, kuin oli pakko, eikä ostamistaan maatiloista
korkeampaa hintaa, kuin kilpailutilanne ja kaupan syntyminen edellyttivät. Hintataso
mukautui markkinatilanteeseen.53 Talollisilla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin
alistua valtion määrittelemään hintatasoon. Jos talolliset vaativat korkeita hintoja puusta

51. Luettelo kauppahuone J. W. Snellman G:sonin maa- ja metsätiloista Oulujärven vesistöpiirissä v. 1911.
52. SVT XVII:21, s. 33, SVT XVII: 26–28, s. 19.
53. Kuisma 1993, s. 388.
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tai metsämaasta, ne eivät menneet kaupaksi. Erityisesti Kainuussa talollisten myyntiha-
lukkuus oli suuri. Esimerkiksi kauppahuone J. W. Snellman G:sonille tarjottiin tiloja niin
paljon ostettavaksi, että arviointimiesten työt ruuhkaantuivat.54 Tarjonnan runsaus luon-
nollisesti rajoitti hintojen nousua. KUISMAN mukaan yhtiöt eivät olisi sijoittaneet lain-
kaan maahan, jos se ei olisi ollut riittävän edullista.55 Laajat kruununmetsät eivät kuiten-
kaan poistaneet yhtiöiden maanhankinnan tarvetta, koska metsien käyttö oli riippuvainen
poliittisesta päätöksenteosta.56

Toinen huomattava syy tilakauppojen alhaiseen hintatasoon olivat varsinkin vuosisa-
dan alussa tukkipuun kokovaatimukset ja heikot paperipuumarkkinat. Tervanpolton ja
kaskeamisen nuorentamat metsät eivät välttämättä kasvaneet järeää puustoa. Lisäksi yliti-
heät metsät riukuuntuivat, puut kasvoivat pituutta, mutta jäivät vaille järeyttä. Kauppa-
huone J. W. Snellman G:sonin oman arvion mukaan Oulujärven vesistöalueella oli keski-
määrin vain kuusi mitan täyttävää tukkipuuta hehtaarilla. Kun otetaan huomioon uittohä-
vikki, sahoille päätynyt tukkimäärä oli aina metsäarviointia pienempi. Mikäli paperipuu-
markkinoita ei ollut, metsän arvo oli määriteltävä pelkästään tukkipuiden perusteella. Jos
niiden määrä oli vähäinen, tilasta ei kannattanut maksaa tuntuvasti korkeampaa hintaa,
kuin tukkimäärä edellytti. Jos yhtiön tekemä tarjous ei miellyttänyt talollista, yhtiön osto-
miehen oli mahdollista huutaa tarvittava puumäärä valtion huutokaupoista.

Yhtiöiden leimaaminen huijareiksi ja talonpoikain nimeäminen huijatuiksi perustuu
paljolti käsityksiin niiltä ajoilta, jolloin metsien arvo oli jo noussut. KUISMAN mukaan
metsäteollisuuden investoinnit ja kasvu perustuivat halpaan raaka-aineeseen. Kalliille
puulle ei kehityksen alkuvaiheessa olisi ollut ostajia, sillä sen varassa teollisuus ei olisi
yksinkertaisesti voinut käynnistyä.57 Se, joka myi metsänsä tai tilansa ensimmäisenä, sai
siitä markkinatilanteesta johtuen huonoimman hinnan. Seuraavan sukupolven oli helppo
arvostella yhtiöitä huijareiksi, koska aikoinaan vallinneita olosuhteita ei välttämättä
ymmärretty. Inflaation kiihdyttyä ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuosisadan alussa
tehtyjen kauppojen nimellishinnat tuntuivat olemattoman pieniltä. Katkeruus yhtiöitä
kohtaan kasvoi sitä mukaan, kuin mahdollisesti vielä kuluttamatta jääneet metsärahat
menettivät ostovoimaansa.

54. Moilanen 1988, s. 80–81.
55. Kuisma 1993, s. 389.
56. Kuisma 1993, s. 390.
57. Kuisma 1993, s. 389.



7. Puutavarayhtiöiden maanomistus Pohjois-Suomessa – 
ruukkien ja kauppahuoneiden perinnöstä laajenevan 

metsäteollisuuden omaisuudeksi

Oulun läänin pinta-ala ennen Tarton rauhaa oli 165 641 neliökilometriä eli noin puolet
koko Suomen pinta-alasta. Pohjois-Suomen maantieteelliset ja taloudelliset olot poikkesi-
vat huomattavasti muusta osasta Suomea. Maanomistussuhteet olivat Suomen eteläosaan
verrattuna erilaiset, koska valtio omisti noin 70 % maa-alasta ja isojako oli vielä toteutta-
matta Kuusamossa, Kuolajärvellä ja Kemijärvellä. Metsävarat Pohjanlahden rannikolla ja
myös Tunturi-Lapissa olivat vähäiset. Varsinainen metsäseutu sijaitsi Kainuussa, Koillis-
Pohjanmaalla, Peräpohjolassa ja osassa Lappia. Pohjois-Suomessa arvioitiin olevan koko
Suomen puuvarannosta noin 37 %. Laajat metsäalueet olivat sahateollisuuden saavutetta-
vissa uittokelpoisten jokien ansiosta. Puunjalostusteollisuuden näkökulmasta parhaat alu-
eet olivat Kemijoen ja Oulujärven vesistöalueet sekä Iijokilaakso. Tornionjoen varrella
olevat metsät olivat hajanaisia ja uitto-olosuhteet olivat huonot. Koillis-Pohjanmaan met-
sävarojen käyttöä rajoittivat itään virtaavat vedet. Pohjois-Suomen elinkeinorakenne oli
yksipuolinen; noin 80 % väestöstä sai toiseen maailmansotaan mennessä toimeentulonsa
maa- ja metsätaloudesta. Lukuun ottamatta Oulun läänin eteläisiä rannikkokuntia maata-
louden tuotto oli alhainen pienen peltoalan ja heikkotuottoisten niittyjen sekä hallanar-
kuuden vuoksi. Pohjois-Suomen teollisuus oli vähäistä. Vain 5,6 % Suomen tehtaista
sijaitsi Oulun läänissä, ja teollisuuden tuotannon arvosta 6,7 % tuotettiin maan pohjois-
osassa. Ainoastaan puunjalostusteollisuus oli suurteollisuutta, joka keskittyi Kemiin ja
Tornioon sekä Ouluun ja Kajaaniin.

Ensimmäiset yhtiöiden omistukseen päätyneet tilat olivat ruukintiloja. Eteläisiin sulat-
tamoihin verrattuna Pohjois-Suomen ruukkien toiminta oli vaatimatonta ja niiden talou-
dellinen tuotto oli heikko sekä maaomaisuus vaatimatonta. Pohjois-Suomen ruukit perus-
tettiin vasta vuoden 1840 jälkeen, eivätkä ne enää voineet hankkia maata valtiovallan
ruukkien toimintaa tukevan maanhankintapolitiikan turvin. Vuoden 1851 metsälaissa
ruukkien etuja ei enää painotettu, vaan kruununmaiden asutustoiminta ja kruununpuistot
asetettiin etusijalle. Pohjois-Suomessa ruukkien maaomaisuus oli suurimmillaan vuonna
1865, jolloin ne omistivat noin 15 000 hehtaaria maata. Ruukkien maanomistus ei voinut
uhata maanomistuksen rakenteita, ja ruukinpatruunoiden ja talonpoikain kiistat metsän
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käytöstä eivät voineet olla yleisiä Pohjois-Suomessa. Lähtökohta yhtiöitten maanhankin-
nalle oli erilainen kuin esimerkiksi Itä-Suomessa, missä Nils Ludvig Arppe oli hankkinut
omistukseensa Ilomantsista, Tohmajärveltä, Kiihtelyksestä ja Nurmeksesta noin 92 700
hehtaaria maata jo ennen puutavarayhtiöitten aikaa. Pohjois-Suomen ruukkien omistajat
olivat monipuolisia teollisuusmiehiä. Raudanvalmistuksen lisäksi moni heistä harjoitti
sahateollisuutta. Ruukkien ja sahojen välistä ristiriitaa ei ollut havaittavissa Pohjois-Suo-
men elinkeinoelämässä. Sulattamoiden toiminnan väistyttyä suurin osa niiden maaomai-
suudesta siirtyi sahayhtiöille.

Ruukkien taloudellinen toiminta oli ollut Etelä-Suomen sulattamoihin verrattuna vaati-
matonta. Sitä vastoin oululaisten kauppahuoneiden ja sahayhtiöiden liiketoimet puunja-
lostusteollisuudessa olivat valtakunnallisestikin merkittäviä. J. W. Snellman G:son, G. &
C. Bergbom, Uleåborgs Sågverk Ab ja Varjakka Trävaru Aktiebolaget vastasivat sahata-
varan kysynnän kasvuun rakentamalla entistä tehokkaampia sahoja. Kasvanut ulkomainen
kysyntä ja talouselämän liberalisoituminen sekä höyrykoneen käyttöönotto niin sahojen
kuin laivojenkin voimanlähteeksi veivät myös pohjoissuomalaista sahateollisuutta uusiin
tuotantoennätyksiin. Oleellista pohjoissuomalaisessa sahateollisuudessa oli keskittymi-
nen. Puutavara Osakeyhtiö Kemin ja Aktiebolaget Uleån sekä Kajaanin Puutavarayhtiön
perustaminen tekivät pohjoissuomalaisesta sahateollisuudesta suurteollisuutta.

Tuotannon kasvun myötä yhtiöt joutuivat entistä enemmän harkitsemaan raaka-aineen
eri hankintamahdollisuuksia. Valtio metsien suuromistajana myi puuta huutokaupalla,
mutta se ei poistanut yhtiöiden maannälkää. Metsähallituksen metsänmyynti oli sidok-
sissa poliittiseen päätöksentekoon, mikä lisäsi puunhankinnan epävarmuutta. Kasvaneen
kysynnän myötä raaka-aineen hinta nousi, ja myös pelko metsävarojen loppumisesta syn-
kisti metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Yhtenä vaihtoehtona raaka-aineen han-
kinnassa oli metsien osto maapohjineen. Oululaisilla kauppahuoneilla ja sahayhtiöillä oli
hyvät edellytykset maanhankintaan Kainuussa, koska tervakaupan myötä oli saatu run-
saasti tietoa Kainuun taloudellisista oloista ja mahdollisista tilansa myyjistä.

Kuitenkaan pelkästään tervavelkaantumisella Kainuun tilakauppoja ei voida selittää.
Tervavelkaantuneet talonpojat eivät myyneet tilaansa sen herkemmin yhtiöille kuin muut-
kaan. Lisäksi tervavelka oli usein niin pieni, että se ei edellyttänyt koko tilan myyntiä.
Syytä on myös tähdentää sitä, että esimerkiksi muutamissa Mikkelin ja Kuopion läänin
pitäjissä yhtiöiden haltuun päätyi suhteellisesti enemmän maata kuin Kainuussa, vaikka
Itä-Suomi ei enää ollut varsinaista tervatuotantoaluetta. Yhtiöiden maanhankintaan Kai-
nuussa vaikuttivat useat eri syyt. Kaskitalouden kriisi ja työläs tervatalous eivät antaneet
mahdollisuutta maatalouden kehittämiseen. Hallanarat maat ja miltei alituiset katovuodet
heikensivät maatalouden tuottoa ja loivat toivottomuutta. Tervatalouden romahdettua
maatalouden tuotolla ei kyetty kompensoimaan menetettyjä tuloja, joten ainoana vaihto-
ehtona olivat metsäkaupat tai tilan tai sen osien myynti. Kainuussa kahden osapuolen pyr-
kimykset kohtasivat: sahateollisuudella oli tarve ostaa tiloja, ja talonpojilla oli tarve niitä
myydä. Lisäksi oululaiset yhtiöt pyrkivät suojelemaan vanhaa hankinta-aluettaan ulko-
puoliselta kilpailulta ostamalla metsämaata. Kajaanin radan valmistumisen ja Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiön perustamisen jälkeen kilpailutilanne muuttui oululaisille yhtiöille
epäsuotuisaksi. Tehokas keino vastata kilpailuun oli maanosto.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä Pohjois-Suomessa vuosina 1885–1939 oli
seuraava:
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Kuvio 3. Puutavarayhtiöiden maanomistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885–1939, ha.

Intensiivinen maanhankinnan kausi rajoittui vuosiin 1900–1920. Maaomaisuus oli suu-
rimmillaan vuonna 1920, jolloin yhtiöllä, apuyhtiöillä ja niiden omistajilla oli noin
513 000 hehtaaria maata. Vuoden 1915 asetukseen saakka maanhankinnasta vastasivat
yhtiöt, mutta lainmuutoksen jälkeen yhtiöiden omistajat ja erityiset apuyhtiöt ostivat maa-
ta teollisuuden tarpeisiin. Laittomasti hankittua maata oli Pohjois-Suomessa noin 30 000
hehtaaria, josta yhtiöt velvoitettiin palauttamaan asutushallitukselle noin 11 350 hehtaa-
ria eli 38 %.

Vuodesta 1920 lähtien maaomaisuuden määrä vähentyi. Yhtiöt luovuttivat maata asu-
tustarkoituksiin Lex Pulkkisen velvoittamana, mutta myös vapaaehtoisesti. Puujalostus-
teollisuuden maanmyynti oli osa sitä asutuspolitiikkaa, jota harjoitettiin Suomessa Lex
Kalliosta lähtien. Maanluovutus asutustoimintaan oli yhtiöiden etujen mukaista. Puutava-
rayhtiöt saattoivat luopua niille tarpeettomasta maasta, koska niityillä ja erillisillä peltotil-
kuilla ei ollut taloudellista merkitystä yhtiöille, mutta rehun puutteesta kärsivälle maata-
loudelle pienetkin viljelyalueet olivat tuikitärkeitä. Julkinen mielipide oli aiemmin tuo-
minnut puujalostusteollisuuden maanhankinnan maatalouden tuottoa alentavana ja irtolai-
suutta lisäävänä tekijänä, joten myymällä maata viljelystarkoituksiin yhtiöt saattoivat kir-
kastaa omaa julkisuuskuvaansa. Laajemmin tarkasteltuna puutavarayhtiöiden arvostelu
oli osa sitä keskustelua, jota käytiin eteenpäin pyrkivän teollisuuskapitalismin ja perintei-
siin nojaavan agraariyhteiskunnan arvoista. Keski-Euroopassa ja Englannissa kiisteltiin
viljatulleista, mutta Suomessa metsämaan omistuksesta.

Puutavarayhtiöiden maanhankinnan alkuvaiheessa tilat olivat yleensä asuttuja. Enti-
nen omistaja jäi arentilaiseksi viljellen maata ja hankkien lisäansioita metsätöistä. Joitakin
tiloja käytettiin savotoiden tukikohtina ja huoltokeskuksina. Tehdas- tai sahalaitoksen
lähettyvillä olevia tiloja viljeltiin työväestön elintarvikehuollon turvaamiseksi. Maan-
myynnin seurauksena yhtiöiden maanomistuksen luonne muuttui: Yhtiöiden tiloista tuli
asumattomia metsätiloja, jolloin niitä käytettiin pelkästään puunjalostusteollisuuden tar-
peisiin. Tilat muodostivat teollisuuden raaka-ainevaraston, jolloin metsien käyttö ja hoito
olivat puhtaasti teollisuuden etujen mukaisia. Sitä vastoin yksityisille, usein entisille lam-
puoteille, myydyt tilanosat olivat pinta-alaltaan pieniä, ja maatalouden harjoittaminen oli
niillä vaivalloista. Tilan omistajan oli hankittava lisäansioita metsätöistä. Näin ollen pien-
tilalliset olivat osa työvoimareserviä metsä- ja uittotöihin, mutta sesonkiluonteista työvoi-
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mapulaa he eivät ratkaisseet. Pientilallisten merkitystä työvoimana ei voi kuitenkaan
korostaa, koska metsätyöt olivat tärkeitä myös kantatilallisille. Yhtiöiden harjoittamalla
maapolitiikalla oli toinenkin seuraus: se lisäsi pientilavaltaisuutta erityisesti Kainuussa.
Entisestä arentimiehestä tuli pientilallinen, jolla oli myöhemmin oikeus hankkia lisä-
maata.

Puutavarayhtiöiden maaomaisuuden määrä vakiintui 1930-luvulla noin 450 000 heh-
taariin. Puutavarayhtiöt eivät käyttäneet hyväksi 1930-luvun laman maaseudulle aiheutta-
maa ahdinkoa ostamalla edullisesti maatiloja. Sitä vastoin puuta hankittiin lamavuosina
yksityismetsistä suhteellisen runsaasti hankintakaupoilla. Osa pohjoissuomalaisista yhti-
öistä kärsi lamasta niin paljon, että niillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia maanhan-
kintaan. Erityisesti Ab Uleå Oy:n, A. Santaholma Oy:n ja Raahen Puutavara Osakeyhtiön
talousvaikeudet olivat mittavia. Sitä vastoin Puutavara Osakeyhtiö Kemin, Kajaanin Puu-
tavara Osakeyhtiön ja Kymmene Ab:n maanhankintamahdollisuudet olivat talouspulasta
huolimatta hyvät. Yhtiöiden maanostoa rajoittivat Lex Pulkkinen ja erityinen pakkohuu-
tokauppalaki. Lisäksi julkinen keskustelu oli aiemmin tuominnut yhtiöt maakeinottelusta,
joten laajamittainen maanosto pilkkahinnalla talousvaikeuksista kärsiviltä talollisilta olisi
varmasti aiheuttanut kiukkuista yhtiöitten arvostelua. Talouspula tarjosi hyvät mahdolli-
suudet keinotteluun, ja on todennäköistä, että siihen syyllistyivät yksittäiset liikemiehet
tai puutavaranvälittäjät. Lisäksi maatiloja saattoivat ostaa omiin nimiinsä esimerkiksi
puutavarayhtiöiden työnjohtajat, joilla oli asiantuntemusta ja tietoa myytävistä tiloista.

HARVEN tutkimustuloksien ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että
Oulun läänissä puutavarayhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärästä oli vuosina 1895–
1939 noin 16–22 %. HARVEN mukaan esimerkiksi vuonna 1937 yhtiöiden maaomaisuu-
den määrästä oli noin 17 % Oulun läänissä. Karkeasti arvioituna noin viidennes yhtiöiden
maaomaisuudesta sijaitsi vuosina 1885–1939 Pohjois-Suomessa.

Alueellisesti tarkasteltuna yhtiöiden maaomaisuus jakaantui seuraavasti:

Kuvio 4. Puutavarayhtiöiden maanomistus alueittain Pohjois-Suomessa vuosina 1885–1939,
ha.
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Puutavarayhtiöiden maanomistuksen kehitys vuosina 1900–1939 oli eri osissa Pohjois-
Suomea pääpiirteittäin samankaltainen. Omaisuuden määrä kasvoi kaikkialla vuoteen
1920 saakka, jonka jälkeen maaomaisuuden määrä väheni jokaisessa tutkimusalueen
osassa. Erityisesti Kainuun sekä Lapin ja Peräpohjolan kehityskulku oli hämmästyttävän
yhtäläinen. Haapajärven seudulla yhtiöiden maaomaisuuden määrä vaihteli vähiten; siinä
ei tapahtunut vuosina 1915–1939 oleellisia muutoksia.

Vuoteen 1915 mennessä yhtiöiden maanhankinta keskittyi Kainuuseen, jossa yhtiöt
omistivat noin 22 % tilojen kokonaismäärästä ja noin 27 % yksityisestä maa-alasta.
Muissa tutkimusalueen osissa vastaavat luvut vaihtelivat yhdestä seitsemään prosenttiin.
Pohjois-Suomen kokonaispinta-alasta yhtiöt omistivat 3,6 ja yksityisestä maasta 8,8 sekä
tilojen määrästä 5,7 %. Pohjois-Suomi, ja erityisesti Kainuu, ei ollut yhtiöiden maanhan-
kinnan ainutlaatuinen kohde. Esimerkiksi Kuopion läänin pinta-alasta yhtiöt omistivat
vuonna 1915 noin 18 %. Rautavaaran, Ilomantsin ja Pihtiputaan pinta-alasta miltei 40 %
kuului yhtiöille. Pohjois-Ruotsissa yhtiöt omistivat suhteellisesti enemmän maata kuin
Pohjois-Suomessa. Väster Norrlandissa sekä Jämtlandissa yhtiöt omistivat noin puolet,
Kopparbergissä sekä Västerbottenissa noin kolmanneksen ja Norrbottenissa noin viiden-
neksen maa-alasta.

Oululaiset kauppahuoneet ja sahayhtiöt omistivat yhtiöiden maa-alasta suurimman
osan, koska kaukokuljetusmahdollisuudet sanelivat maanhankinnan ehdot. Puunkuljetus
Etelä-Suomen tuotantolaitoksille oli kallista, ja eteläisten yhtiöiden hankinta-alueet vain
sivusivat Kainuuta sekä Pyhä- ja Haapajärveä. Suurin maanomistaja vuoteen 1915 men-
nessä oli Ab Uleå Oy. Yhtiö peri perustamisvaiheessa oululaisten kauppahuoneiden ja
sahayhtiöiden maaomaisuuden (J. W. Snellman G:son, G. & C. Bergbom, Uleåborgs Såg-
verk Ab, Varjakka Trävaru Ab). Yhtiön oman arvion mukaan sillä oli yhteensä noin
237 000 hehtaaria maata Reinhold Weckmanin metsät mukaan lukien. Maarekisterin
mukaan pelkästään yhtiön nimissä oli vuonna 1915 noin 209 000 hehtaaria maata. Toi-
seksi eniten maata hankki Puutavara Osakeyhtiö Kemi, joka omisti noin 75 000 hehtaaria
maata. Pohjois-Suomessa puunjalostusteollisuutta harjoittaneiden yhtiöiden nimissä oli
noin 80 % yhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärästä. Eteläsuomalaisista yhtiöistä eni-
ten maata omisti W. Gutzeit & Co, jonka metsät olivat 5,3 % yhtiöiden maaomaisuu-
desta. Kymmene Ab omaisuus oli 3,4, A. Ahlström Ab:n 3,0, Salvesenien 2,0 ja Halla
Ab:n 1,5 % yhtiöiden maaomaisuuden kokonaismäärästä.

Vuoden 1915 jälkeen metsää hankkivat yhtiöiden omistajat ja apuyhtiöt. Apuyhtiöi-
den maanhankinta keskittyi Kainuuseen. Vuoteen 1925 mennessä ne olivat hankkineet 50
tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli noin 14 000 hehtaaria. Kainuu ei ollut tärkeä
hankinta-alue apuyhtiöille, koska siellä sijaitsi vain 7,6 % apuyhtiöiden hankkimasta
maasta. Yhtiöiden omistajien nimissä oli vuonna 1920 noin 45 000 hehtaaria maata. Huo-
mattavimmat maanomistajat olivat Paavo Paloheimo, Gösta Björkenheim, Reinhold
Weckman ja Hugo Richard Sandberg. Vuosina 1916–1925 Pohjois-Suomesta maata oli
hankkinut ainakin 38 yhtiön omistajaa, joiden yhteen lasketusta omaisuudesta puolet kuu-
lui neljälle edellä mainitulle suuromistajalle.

Vuoden 1925 jälkeen yhtiöiden maanomistus keskittyi kolmelle suuryhtiölle yhtiöiden
välisten maakauppojen myötä. Lisäksi osa apuyhtiöiden ja yksityishenkilöiden nimissä
olleesta maaomaisuudesta siirrettiin yhtiöitten nimiin asutushallituksen tutkittua mahdol-
liset laittomuudet. Huomattavin omaisuuden siirto oli Ab Uleå Oy:n metsämaan myynti
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle. Vuoteen 1939 mennessä Kajaanin Puutavara Osakeyh-



317
tiö omisti noin 222 817 hehtaaria maata eli noin 50 % yhtiöiden yhteen lasketusta maa-
alasta. Kemin Puutavara Osakeyhtiö osti vuonna 1934 Trävaru Aktiebolaget Torneån
maatilat, jolloin Kemi-yhtiö omisti noin 84 200 hehtaaria maata eli noin 18,8 % yhtiöi-
den maaomaisuuden kokonaismäärästä. Kolmas huomattava maanomistaja oli Kymmene
Ab. Yhtiön maaomaisuus karttui lähinnä Gösta Björkenheimin ja Familjeaktiebolaget
Björkenheimin omaisuuden siirryttyä yhtiön kirjanpitoon. Vuonna 1939 Kymmene Ab
omisti Kainuussa 115 tilaa, joiden yhteen laskettu pinta-ala oli noin 36 600 hehtaaria eli
8,1 % yhtiöiden maaomaisuudesta. Kolmen suurimman maanomistajan nimissä oli noin
77 % yhtiöiden Pohjois-Suomessa sijainneesta omaisuudesta.

Vuosina 1885–1939 oli tapahtunut huomattavia yhtiöiden välisiä maakauppoja. Suurin
osa vuonna 1939 yhtiöiden omistuksessa olleista tiloista oli oululaisten kauppahuoneiden
aikoinaan ostamia. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle ja Puutavara Osakeyhtiö Kemille
siirtyivät J. W. Snellman G:sonin vuosisadan vaihteessa ostamat tilat. Lisäksi entiset
Uleåborgs Sågverk Ab:n tilat siirtyivät Uleån kautta Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle.
Kymmene Ab:n maaomaisuudesta huomattavan osan oli alun perin hankkineet Isak ja
Otto Ravander. Maat osti myöhemmin Gösta Björkenheim. Laajemmin tarkasteltuna yhti-
öiden maaomaisuuden hankinnassa ei tapahtunut huomattavia muutoksia vuosien 1915–
1920 jälkeen: keskeisintä olivat yhtiöiden väliset maakaupat ja maanmyynti asutustarkoi-
tukseen.

Vuosina 1885–1899 tehdyissä kaupoissa hintataso oli Lappia ja Peräpohjolaa lukuun
ottamatta yhtäläinen. Kainuussa, Haapajärven alueella ja Koillis-Pohjanmaalla metsäheh-
taari maksoi 1–15 markkaa. Lapissa ja Peräpohjolassa, erityisesti Kemijokialueella, met-
sämaa oli kalliimpaa, noin 6–35,9 mk/ha. Muuta osaa Pohjois-Suomea korkeammat hin-
nat ovat selitettävissä Kemijoen vesistöalueen järeillä metsillä, hyvillä uittomahdollisuuk-
silla ja varhaisilla suursavottakausilla. Tukkiliike oli alkanut jo 1870-luvulla ja 1890-
luvun puolivälin jälkeen Peräpohjolan ja Lapin metsissä vallitsi korkeasuhdanne. Metsä-
kaupat ja metsätyöt saivat pysyvän luonteen Lapissa ja Peräpohjolassa 1880-luvulta läh-
tien. Talollisille muodostui varhaisessa vaiheessa käsitys metsien arvosta, joten metsiä
tuskin myytiin täysin niiden arvoa tuntematta.

Vuosina 1900–1905 metsämaan hinta oli halvin Kainuussa, jossa metsähehtaarista
maksettiin 1–20,9 markkaa. Samoihin aikoihin muualla Pohjois-Suomessa hintataso oli
1–25,9 markkaa. Vuodesta 1906 lähtien hintataso kohosi erityisesti Kainuussa, suurin osa
kaupoista tehtiin hintaluokissa 21–45,9 mk/ha. Hintojen nousun Kainuussa aiheutti kilpai-
lun kiristyminen. Pohjois-Suomessa metsähehtaarista maksettiin vuosina 1906–1915 noin
6–45,5 mk/ha. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen hintataso nousi rajusti, ja metsämaan
reaalihinnoissa ei tapahtunut huomattavia muutoksia. 1920-luvulta lähtien yhtiöiden
maanosto oli niin vähäistä ja hajanaista, että syvällisiä johtopäätöksiä hintatasosta on vai-
kea tehdä.

Metsämaan hinta muodostui useista eri tekijöistä. Tilan puumäärä, erityisesti tukkipui-
den määrä, oli tärkein tekijä tilan hintaa määriteltäessä. Toisena tärkeänä tekijänä oli lähi-
ja kaukokuljetusmahdollisuudet. Vaikka tila oli uittokelpoisen vesistön tuntumassa, oli
otettava huomioon kuljetusetäisyys palstasta joelle. Kannattava hevoskuljetusmatka oli
pisimmillään vain kuusi kilometriä. Tilasta maksetut hehtaarihinnat eivät välttämättä
kerro koko totuutta. Ennen puutavarayhtiölle myyntiä tilalla oli saatettu tehdä huomatta-
via hakkuita eikä tukkipuita välttämättä ollut runsaasti. Kun maapohjalle ei laskettu suur-
takaan arvoa ja pienpuulla ei ollut menekkiä, yhtiön ei kannattanut maksaa tilasta huo-
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mattavaa summaa. Näin ollen suuretkin tilat ostettiin halvalla, ja hehtaarihinnat jäivät
alhaisiksi. Lisäksi tilan hintaan vaikutti joutomaan määrä. Mitä suurempi tila oli, sitä
todennäköisemmin sillä oli suhteellisen runsaasti joutomaata. Isossajaossa toteutettu jyvi-
tys vaikutti tilan pinta-alaan: mitä huonompaa maata oli tarjolla, sitä enemmän sitä annet-
tiin muodostettavalle tilalle.

Maasta maksettu hinta useimmissa tapauksessa ei ollut vallinneeseen markkinatilan-
teeseen nähden alhainen. Todennäköisesti vain pieni osa talollisista myi kaupantekohet-
kellä tilansa alihintaan. Ensimmäiset tilakaupat olivat yhtiöille edullisia, koska kysyntä ei
vielä ollut vaikuttanut hintatasoon. Halvalla ostettujen tilojen arvo nousi myöhemmin
kaukokuljetusmahdollisuuksien edistyttyä ja paperipuumarkkinoiden avauduttua. Syrjäis-
tenkin tilojen metsät olivat taloudellisesti hyödynnettävissä, ja ne jotka olivat myyneet
maansa ensimmäisinä, tunsivat joutuneensa petetyiksi hintatason noustua.

Pohjois-Suomessa puun markkinahintaan vaikutti valtio. Suurimpana maanomistajana
se myi puuta yleisillä ja paikallisilla huutokaupoilla. Metsähallituksen tarjoamat puuerät
olivat niin suuria, että läheskään kaikki niistä eivät menneet kaupaksi. Vuosina 1900–
1916 sahapuu maksoi yleisissä huutokaupoissa noin 3–5 markkaa. J. W. Snellman
G:sonin arvion mukaan Oulujärven vesistöalueen metsissä tukkipuita oli keskimäärin
vain kuusi hehtaarilla. Näin ollen yhtiöt maksoivat metsämaasta ainoastaan markkinati-
lanteen mukaisen hinnan, käytännössä vain hieman yli tukkipuuarvon. Yhtiöillä ei ollut
liiketaloudellisia perusteluja maksaa korkeampia hintoja, kuin markkinatilanne edellytti,
koska valtion huutokaupoissa puuta oli tarjolla.

Puutavarayhtiöt eivät missään tapauksessa olleet hyväntekijöitä, eivätkä ne maksaneet
metsämaasta yhtään sen enempää, kuin oli pakko. Yhtiöt kävivät kilpailua maailman-
markkinoista kotimaisten ja myös ulkomaisten sahatavaratoimittajien kanssa, ja aina val-
miista sahatavarasta saatu hinta ei vastannut puutavarayhtiöiden johtajien toiveita. Alhai-
nen hintataso ja pettymykset koettelivat myös puutavarayhtiöitä eivätkä pelkästään met-
säänsä myyvää talonpoikaa. Yhtiöitä ei voi syyttää huijauksesta tai keinottelusta. Lähde-
materiaalissa ei ole todisteita vilpillisyydestä tai edes pyrkimyksestä petollisuuteen. Sitä
vastoin kehotuksia kohtuullisiin hintoihin on esimerkiksi J. W. Snellman G:sonin ja tukki-
asioitsija G. A. Snellmanin kirjeenvaihdossa.

Puunhinnan noustua, nollarajan väistyttyä yhä etäämmälle tuotantolaitoksista ja metsä-
hoidon kehityttyä vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmenininä yhtiöiden hankkima met-
sämaa oli hyvä sijoitus, vaikka raaka-ainekysymystä ainutkaan yhtiö ei pelkästään metsä-
maan ostoilla ratkaissut. Vaikka omat metsät olivat laajenevan puunjalostusteollisuuden
huomattava raaka-ainevarasto, puuta oli hankittava yksityismetsistä ja metsähallitukselta.

Alhaisista hehtaarihinnoista huolimatta tila- tai lohkotilakaupat toivat talonpojille run-
saasti rahaa. Esimerkiksi Kainuussa maatalouden tuotto oli vuonna 1913 keskimäärin asu-
kasta kohden vain 127 markkaa, ja vuosisadan vaihteessa metsätyömiehen päiväansio oli
noin kolme markkaa. Edellä mainittuun tulotasoon verrattuna tuhansiin tai kymmeniin
tuhansiin kohonneet tilojen hinnat houkuttelivat varmasti talollisia maanmyyntiin. Myyn-
titulojen suuruista rahasummaa oli mahdoton hetkessä hankkia millään muulla tavalla.
Osa talollisista oli valmis luopumaan metsistään, koska he elivät kaukana siitä topeliaani-
sesta tai gebhardilaisesta maailmasta, joka ilmeni sanomalehdissä tai muussa puunjalos-
tusteollisuuden maanostoja arvostelleessa keskustellussa. Hallanarkoja maita viljelevä ja
köyhyyden keskellä elävä talollinen ei välttämättä arvostanut Hannes Gebhardin ajatuk-
sia.



Summary

Land acquirement and ownership by timber companies in Northern 
Finland in 1885–1939

The timber companies in Finland began an intensive campaign at the beginning of the
present century aimed at acquiring rights of ownership over considerable areas of land in
the most densely forested parts of the country, i.e. the provinces of Mikkeli, Kuopio and
Oulu and the eastern parts of the province of Vaasa. Their purchases of farm and forest
properties aroused a great deal of discussion, because it was feared that the peasant
farmers who had sold their land in this way would run into financial difficulties before
long, ending up farming rented land or leading vagrant lives, which would in turn give
rise to social problems. The numbers of landless inhabitants in rural areas had in any case
grown, and it was felt that these purchases by the timber companies would only exacer-
bate the problem. The polemic may also be looked on as a symptom of the conflict of val-
ues that existed between the traditional agrarian society and the manufacturing sector,
which was striving to move towards modern industrial capitalism. A corresponding
polemic was entered into in Britain and Germany at that time, except that it centred on
the customs duties levied on grain.

The companies were free to purchase land as they wished up to 1915, at which point
their acquisitions were restricted by law, the aim of such legislation being to avoid the
social problems that were bound to arise if agricultural land were to pass out of the hands
of the farmers and into the possession of industrial concerns. Companies engaged in wood
processing or trading in timber were forbidden under this legislation to acquire land that
could be used for agricultural purposes. The ban was not altogether successful, however,
as it simply led to the formation of "ghost companies" registered as operating in some
other field but which in practice bought up parcels of land on which to engage in forestry.
A separate law was then passed in 1925 to reclaim land acquired by these companies in
contravention of the 1915 statute for the state, to be used for resettlement purposes. This
new law was more powerful than its predecessor, and as a result purchases by timber
companies virtually ceased.
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The aim of this work was to determine the extent of land ownership by companies in
Northern Finland over the period 1885–1939, what companies acquired land, what prices
they paid for it and the reasons for them doing this. Attention is also paid to the general
and regional causes of these sales of land. The perspective adopted is largely that of the
industrial sector, so that the economic and social repercussions are deemed to lie beyond
the scope of this work, and even the immediate consequences of the purchases of land are
touched on only in passing.

Northern Finland is taken here to imply the province of Oulu as it was at that time, or
the provinces of Oulu and Lapland from 1938 onwards. This comprises a land area of 165
641 km², or about half the surface area of Finland as a whole. Since the largest landowner
in the region was the state, which possessed over 70% of the land area, and the timber
companies' activities were directed solely towards the purchase of private land, they were
concentrated on really quite a small area. The state did not sell any land at all to the tim-
ber companies.

Natural conditions and the possibilities for gainful human activity varied greatly from
one part of the region to another, and it has become customary to recognize five subre-
gions in terms of conditions for economic activity: Lapland and Peräpohjola, Northeast-
ern Ostrobothnia, the Oulu–Raahe district, the Haapajärvi district and Kainuu (Map 1).
The economy of Northern Finland at that time was largely dependent on agriculture and
forestry, and the only substantial branch of industry represented there comprised the for-
est industries. The main industrial centres that grew up in the early years of the 20th cen-
tury were the Kemi–Tornio and Oulu–Haukipudas areas and Kajaani in the interior. The
Kemi–Tornio area was the place where the major rivers of Lapland, the Kemijoki, Simo-
joki and Torniojoki, entered the sea, while the Oulu–Haukipudas area was correspond-
ingly dominated by the estuaries of the Rivers Oulujoki, Kiiminkijoki and Iijoki. Kajaani,
in turn, was located on the shore of Lake Oulujärvi, the timber required there being
floated to the site along the waterways of Kainuu, while the mill's products were trans-
ported by train to the port of Kotka on the Gulf of Finland for shipment abroad.

The first properties in Northern Finland to be acquired by the timber companies were
those that had been owned in their time by the old iron foundries. Land ownership by
these works had reached its peak in 1865, when they possessed about 15 000 ha of land in
the region. The sales of land negotiated by the iron foundries could scarcely be said to
have posed a threat to the structure of land ownership in the region, nor were disputes
between their managers and the peasant farmers over the use of the forests particularly
common in Northern Finland. The managers of the iron works were industrialists in an
all-round sense, and many of them ran sawmills as well. Thus when iron smelting began
to die out, the majority of the land owned by the foundries reverted to the sawmills.

The timber companies owned the following areas of land in Northern Finland over the
period 1885–1939:



321
year land area, ha
1885 29 160
1890 33 600
1895 49 610
1900 79 690
1905 184 840
1910 367 680
1915 465 710
1920 513 450
1925 493 450
1930 468 190
1935 454 480
1939 448 180

The timber companies were most active in acquiring land in 1900–1920, over which peri-
od their holdings increased more than 6-fold. In 1915 the companies owned 3.6% of the
total surface area of Northern Finland, 8.8% of the private land and 5.7% of the total
number of farm or forest properties. It should be noted, however, that these figures do not
include the northernmost parishes, Enontekiö, Utsjoki and Inari, on account of their poor
timber reserves.

The main reason for the timber companies' interest in purchasing land was the expan-
sion in sawn timber production, which meant that the volume of timber required for this
purpose increased from 2.6 million stems in 1870 to 34 million by 1910. At the same time
the pulp and paper industries were also stepping up production. It may be said in general
that the increases in demand on the export markets, the liberalization of the economy and
the advent of steam engines as sources of power for both sawmills and ships carried the
sawn timber industry of Northern Finland forward to successive new production records
during this period. One outcome of this growth was nevertheless anxiety over raw mate-
rial supplies. There was a fear that Finland's forest reserves would be exhausted by this
level of utilization, and this was no idle fear, since the science of forest management was
in its infancy at that time and management needs had effectively been ignored, especially
in privately-owned forests. The accentuated demand naturally led to a rise in timber
prices, and the forest industry companies found themselves subjected to fierce competi-
tion, a situation from which they wished to extricate themselves by owning their own for-
ests. The state, as the largest owner of forests, naturally sold its timber to the companies,
but trade was always dependent on the necessary political decisions, which made the sup-
ply of timber still less reliable.

At the time of this great expansion in the forest industries the peasant farming popula-
tion of Finland were still living at a more or less subsistence level. Productivity in agricul-
ture was low, poverty and years of crop failure tried the limits of human endurance, and
there were few opportunities for the farmers of Northern Finland to gain anything in the
way of an income. One possible means of raising some cash was by selling timber from
one's forest or undertaking lumbering work, and another was to sell one's whole farm to a
timber company. Gradually a situation arose in which the peasant farmers became anx-
ious to sell forest land and the industry was eager to buy it.

The chief focus of purchases of land by the timber companies in Northern Finland was
in Kainuu, where they owned a total of 292 820 ha at the peak in this trend, in 1920. Over
the period 1915–1939 about 60% of the land owned by such companies in Northern Fin-
land was situated in Kainuu, and even by 1915 they had acquired about 27% of all the pri-
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vately-owned land in the region. Kainuu had traditionally been an important trading area
for the merchant houses and sawmills of Oulu, the peasant farmers of that region selling
their tar to the Oulu trading houses, which also either ran sawmills or traded in sawn tim-
ber. When the tar trade as such died out, it was largely replaced by deliveries of sawlogs.
One unfortunate characteristic of the tar trade as far as the peasant farmers were con-
cerned had been the accumulation of debts. It was common for them to ask for advance
payments or loans on the strength of future consignments of tar, and if they were unable
later to supply tar in the quantities promised, they incurred still further debts. In the worst
cases they were forced to use their farms as mortgages and eventually lost their property
entirely as their debts increased from year to year. This indebtedness has often been
regarded as the main driving force behind the land purchases made by the timber compa-
nies, but it should be remembered that the tar producers were not inclined to sell their
property to timber companies any more than other landowners were. In the end about
21% of the farms whose owners had accumulated debts and about the same proportion of
those whose owners were clear of debt ended up in the hands of the timber companies.
One cannot ignore the significance of the tar trade for this land acquisition campaign,
however, as it was through these channels that the merchants of Oulu received informa-
tion in the first place on the forest reserves that existed in Kainuu, the possibilities for
transporting the timber and farmers potentially interested in selling their land. Also, the
tar trade had in time led to the creation of a ready-made organization for the sale of saw-
logs.

Although the indebtedness that arose by virtue of the tar trade will not serve as an
explanation for the sale of farms in Kainuu, it is clear that the general socio-economic sit-
uation in that region from the late 19th century onwards was conducive to such sales. The
loss of income caused by the crisis in the tar trade could not be made up by the sale of
agricultural products, for the combination of tar burning and swidden cultivation that had
been practised by the peasant farmers of Kainuu had meant a hard way of life for them
and had left them poorly equipped to undertake any modernization of their cultivation
methods. The situation had been exacerbated further by consecutive years of crop failure,
and when the tar trade collapsed they were left with no alternative but either to sell timber
from their forests or to sell up their whole farms, forest land and all. This decline in tradi-
tional incomes and the occurrence of crop failures happened to coincide with the great
expansion of the forest industries, so that the peasant farmers felt the need to sell up at
exactly the same time as industry was perceiving a need to ensure good supplies of its
principal raw material.

The trading houses and timber companies of Oulu were greatly interested in the forests
of the area surrounding Lake Oulujärvi. They were planning to build pulp mills in the
area, and naturally had to make sure of an adequate availability of timber. At the same
time, excellent conditions were seen to exist for the floating of timber from Kainuu into
Lake Oulujärvi and from there down the River Oulujoki to the sawmills in Oulu, and the
forest reserves of the region were well suited to the needs of the sawmill industry. One
other important consideration was that the entrepreneurs of Oulu had virtually exclusive
rights over the timber reserves of Kainuu, as there would have been little possibility of
transporting the wood to the south. The situation became more problematical for the mer-
chants of Oulu once the railway was extended to Kajaani, as this provided a direct link
from the Lake Oulujärvi area to the principal export harbour for sawn timber, Kotka, on
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the Gulf of Finland. Thus competition for the timber reserves of Kainuu intensified con-
siderably on completion of the railway line, and the sawmills in Oulu reacted by purchas-
ing more land in Kainuu for themselves. Competition was intensified still further, of
course, by the founding of Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö, the Kajaani Timber Company,
in 1907.

The companies' land holdings in Lapland and the Peräpohjola region were most exten-
sive in 1916, when they amounted to 114 750 ha. Altogether approximately 21% of the
total land area owned by them in 1915–1939 was located in these regions, and the situa-
tion in 1915 was that 6.3% of the privately owned land there was owned by the timber
companies and 1.6% of the entire surface area. In practice, acquisitions were concentrated
in the Kemijoki drainage basin, to the extent that the districts of Kittilä, Sodankylä,
Kuolajärvi and Kemijärvi accounted for about 82% of this land area. The reasons for this
concentration lay in the good conditions for floating the logs on the rivers of the Kemijoki
watercourse, the abundance of forests in the districts concerned and the emphasis placed
on forestry in the local economies. Environmental conditions in these areas were suffi-
ciently harsh that agriculture could yield little in the way of an income, although admit-
tedly reindeer herding was of considerable significance as a source of revenue for the
peasant farmers. On the other hand, the timber companies acquired very little land in the
coastal strip of Peräpohjola, as the River Torniojoki was poorly suited to log floating and
the forest reserves were inferior to those of the upper reaches of the Kemijoki basin. Agri-
culture was a more important source of livelihood than forestry for the farmers of the
coastal area, especially in view of the demand for such products in the population centres
of Kemi and Tornio and the stimulation to trade provided by the proximity of Sweden.
Thus the landowners of this area had a wider range of choices open to them and were not
obliged to depend exclusively on the forests for their livelihood.

Land ownership by the timber companies in Northeastern Ostrobothnia was similarly
at its most extensive in 1916, when 46 300 ha were in their possession. Land in this
region accounted for about 9% of their total holdings in 1915–1939, and amounted to
4.9% of the total area of privately owned land in the region in 1915 and 2.1% of the total
surface area. Promising conditions existed for the floating of logs down the rivers to
Oulu, and the forests of the Iijoki valley were excellently suited to meet the needs of the
sawn timber industry. The companies were not so enthusiastic about purchasing whole
properties in this region, however, as the privately owned forests of Pudasjärvi and
Taivalkoski were in poor condition, the best forests being owned by the state. In addition,
the sawmill companies and trading houses of Oulu were inclined to concentrate their land
acquisition efforts on the Kainuu region.

Although the opportunities for the peasant farmers to make a living were poorer in
Northeastern Ostrobothnia than on the coast, no economic crisis of the kind experienced
in Kainuu ever developed, even though the practice of livestock rearing on which the
farming of the region was based frequently suffered from shortages of animal feed and
grain cultivation was susceptible to the effects of early night frosts. All the time Finland
belonged to Russia, cheap grain could be purchased from there, but once Finland had
gained independence grain sufficiency became more questionable. Incomes from farming
could be supplemented by reindeer herding, however, and this was of crucial importance
in the years of crop failure.
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The timber companies owned very little forest on the Gulf of Bothnia coast, where a
large proportion of the land area was in any case unsuitable for forest growth and the best
forest areas had been exhausted by swidden cultivation and the demand for shipbuilding
timber. The forest industries of the coastal region were indeed entirely dependent on tim-
ber supplies from the interior. Similar, forestry was of little consequence for the farmers
of the region, who made their living from agriculture and sea fishing. The rivers crossing
the areas to the south of Oulu were unsuitable for log floating, as their water levels tended
to drop dangerously low in summer. The maximum area of land owned by the timber
companies in the Oulu–Raahe district, again in 1916, was 25 040 ha, and their holdings
accounted for about 4% of the total area of land owned by them in 1915–1939. Their
lands represented no more than 1.9% of all privately owned land in the district in 1915,
and 1.7% of the total surface area.

Economic conditions for the farmers of the Haapajärvi area were relatively favourable.
Agriculture was largely based on livestock rearing, which was highly productive, and tim-
ber reserves were also good. The farmers were not so dependent on their incomes from
timber sales as those in the agriculturally less productive regions, however, nor were con-
ditions for log floating by any means ideal, as the rivers flowing into the Gulf of Bothnia
were shallow. Thus the sawmills of Oulu were not especially interested in the timber of
the area, on account of its inaccessibility. Log floating routes to the south also existed, but
the timber purchasing operations of the companies in the south of the country only just
stretched as far as the parishes of Pyhäjärvi, Haapajärvi and Reisjärvi. Land ownership by
timber companies was at its maximum in the Haapajärvi area, as elsewhere, in 1916,
when it comprised 37 380 ha, and the area accounted altogether for about 7% of the com-
panies' holdings in Northern Finland in 1915–1939. These holdings represented 6.7% of
the privately owned land in the area in 1915 and 4.9% of its total surface area.

After 1915 land purchases were in the hands of "ghost companies" and the proprietors
of the timber companies themselves, as the statute restricting such activity did not apply
to private persons or to companies operating in branches outside the timber trade and
wood processing. By 1920 such instances owned 56 750 ha of land, that owned by ghost
companies being primarily located in Kainuu. This region was not the main object of such
transactions on a national scale, however, as the land involved there amounted to only
7.6% of that acquired by such means over the whole country. Ownership of land in North-
ern Finland by ghost companies was most extensive in 1925, when it amounted to 14 650
ha. Under the Land Restoration Law of the same year, the National Settlement Board
investigated all land transactions enacted in contravention of the 1915 statute and identi-
fied a total of about 30 000 ha of such land in Northern Finland, of which the companies
were obliged to forfeit about 11 350 ha, or 38% to the board. No less than 62% of this
illegally purchased land was located in Kainuu.

The land holdings of the timber companies decreased from 1920 onwards and became
established at around 450 000 ha in the 1930s. This took place through the companies
releasing land for settlement purposes, either voluntarily or under the Land Restoration
Law of 1925, seeking in this way to rid themselves of land that was of no use to them.
Small farms were created, usually comprising a few hectares of arable land and enough
forest to satisfy the farm's own need for firewood and timber. The total areas involved
varied between 50 and 70 hectares. These farms were so small, however, that their occu-
pants were unable to subsist on the proceeds of farming alone but were obliged to seek
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additional incomes from forestry work. The timber companies no doubt improved their
image considerably by releasing some of their land for settlement purposes, as they had
previously been held partly responsible for the decline in agriculture and accused of
depriving the farms of arable land.

At the early stage of the land acquisition operation the farms concerned were normally
inhabited, and the former owner remained to cultivate the land as a tenant farmer and
work in the forests. Some of the farms were used as lumber camps, however, providing a
base and service facilities for felling operations in the surrounding area, and farms located
close to the sawmill or pulp mill would often continue to be worked as a source of food-
stuffs for the mill's employees. As sales of land proceeded, however, the nature of the
operation altered, and the farms that came into the possession of the timber companies
were left unoccupied and regarded exclusively as forest holdings from which timber
could be extracted. Thus they became merely reserves of an industrial raw material and
the management and exploitation of their forests would be determined entirely by the
interests of the companies concerned.

Northern Finland, and Kainuu in particular, were by no means the only parts of the coun-
try where this went on. The timber companies owned as much as 18% of the surface area of
the province of Kuopio in 1915, for example, and figures of close to 40% were recorded for
the parishes of Rautavaara, Ilomantsi and Pihtipudas. By the late 1930s they owned a total
of 2.3–2.4 million hectares of land in Finland as a whole, of which Northern Finland
accounted for roughly 20%. A still greater level of ownership in relative terms was achieved
in Northern Sweden, however, with the timber companies there owning about a half of the
land in Väster Norrland and Jämtland, about a third in Kopparberg and Västerbotten and
about a fifth in Norrbotten. The process of land acquisition began earlier in Northern Swe-
den and ownership involved more than 7 million hectares at its maximum extent.

The majority of the company-owned land in Northern Finland was in the hands of the
trading houses and sawmills of Oulu, as it was the long-distance transport arrangements
that largely determined companies' investments in forest land. Transportation of the tim-
ber to the south of Finland was an expensive undertaking, and thus the timber purchasing
zones of the companies based in Southern Finland only just touched upon the extreme
southern edge of the province of Oulu.

Details of companies' ownership of land in the region in 1915 are provided in the table
below:

Company (registered domicile) land ownership (ha) % of total 
company-owned land

Ab Uleå Oy (Oulu) 208 506.9 44.9
Puutavara Oy Kemi (Kemi) 75 323.51 16.4
W. Gutzeit & Co (Helsinki) 24 407.1 5.3
Kajaanin Puutavara Oy (Kajaani) 21 247.6 4.6
Kymmene Ab (Kuusankoski) 15 823.6 3.4
A. Ahlström Oy (Noormarkku) 13 719.9 3.0
Trävaru Ab Torneå (Tornio) 11 404.9 2.5
Kajaanin Koski- ja Teollisuus Osakeyhtiö (Tampere) 189.8 2.0
Salvesen J. E. and Salvesen T. & J. Ab (Tampere) 9 070.9 2.0
Halla Ab (Kotka) 7 118.4 1.5

1. Including land registered in the names of the company´s managers. That registered in the name of the
company itself amounted to 68 016.5 ha in 1915.
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Thus the largest landowner up to 1915 was Ab Uleå Oy. Having inherited the land hold-
ings of the Oulu trading houses and sawmills J.W.Snellman G:son, G. & C.Bergbom,
Uleåborgs Sågverk Ab and Varjakka Trävaru Ab on its foundation in 1912, the company
estimated its own properties as amounting to about 237 000 ha in total, including the for-
est land owned by its managing director, Reinhold Weckman. The land registers for 1915
point to a figure of approximately 209 000 ha in the name of the company alone. The sec-
ond largest area of land had been acquired by Puutavara Osakeyhtiö Kemi, which owned
about 75 000 ha. Altogether about 80% of the company-owned land was in the hands of
firms domiciled in Northern Finland, the remainder being accounted for by W.Gutzeit &
Co., the Salvesens, Halla Ab and A.Ahlström, all based in the south of the country, their
forest holdings being located in southern Kainuu and the Haapajärvi district.

After the law of 1915 had come into effect, forest land was acquired by "ghost compa-
nies" and by the proprietors of the timber companies on a personal basis. Prominent
among the latter, who owned some 45 000 of land by 1920, were Paavo Paloheimo of
Kajaani Puutavara Osakeyhtiö, Gösta Björkenheim of Kymmene Ab, Reinhold Weckman
of Ab Uleå Oy and Hugo Richard Sandberg of Puutavara Osakeyhtiö Kemi. All in all, at
least 38 company owners had acquired land in Northern Finland between 1916 and 1925,
although a half of this area belonged to the above four together. Among the "ghost com-
panies" that were involved in land purchases in the region were Oy Maaomaisuus Ab and
Familjeaktiebolaget Björkenheim, both formed by the proprietors of Kymmene Ab, and
Oy Metsäpelto, created by W.Gutzeit & Co. With the same end in view, A.Ahlström Oy
had founded Satakunnan Maanviljelys Oy and Ab Kaukas had set up Ab för jordbruket
och skogkultur. The only company of this kind to be based in Northern Finland was
Maanviljelys Osakeyhtiö Vaarainsuo, established by Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö. All
the above subsidiary companies indicated as their line of business agriculture and forest
management.

Subsequent land transactions meant that company ownership of land after 1925 was
concentrated in three large concerns. Similarly land held in the names of subsidiaries or
proprietors was re-registered as the property of the companies themselves following the
National Settlement Board's investigations into previous irregularities. The most notable
transfer of ownership was the sale of the forest land belonging to Ab Uleå Oy to Kajaanin
Puutavara Osakeyhtiö, which had acquired about 222 817 ha of land by 1939, i.e. about
50% of the total area in company ownership. Similarly Kemin Puutavara Osakeyhtiö pur-
chased all the farms belonging to Trävaru Aktiebolaget Torneå in 1934, so that it then
owned about 84 200 ha altogether, or about 18.8% of the total company-owned area. A
third substantial landowner was Kymmene Ab, the holdings of which increased greatly
when the land acquired by Gösta Björkenheim personally and by Familjeaktiebolaget
Björkenheim reverted to its ownership. In 1939 Kymmene Ab owned 115 farms in Kai-
nuu with a combined area of about 36 600 ha, or 8.1% of the company-owned land. Thus
these three major landowners controlled about 77% of the company-owned land in North-
ern Finland.

Substantial deals in land had also been concluded between the companies over the
period 1885–1939. The majority of the land owned by companies in the north of Finland
in 1939 had originally been acquired by the trading houses in Oulu, after which the farms
bought up J.W.Snellman G:son around the turn of the century were eventually transferred
to Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö and Puutavara Osakeyhtiö Kemi, while those origi-
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nally acquired by Uleåborgs Sågverk Ab passed by way of Uleå to Kajaanin Puutavara
Osakeyhtiö. Likewise a considerable proportion of the land owned by Kymmene Ab orig-
inated from that first acquired by Isak and Otto Ravander and later purchased from them
by Gösta Björkenheim. Examined on a fairly broad scale, no major changes in the overall
possession of land holdings took place after 1915–1920, the main features of the later
period being transactions between companies and the sale of land for settlement purposes.

The timber companies' policy of buying land was severely criticized around the turn of
the century, when the press accused them of paying well below the going price for such
land, of promoting the degeneration of agriculture and of contributing to vagrancy among
the rural population. It was usually only the most blatant and exceptional deals that
aroused attention, of course, and it must be remembered that the country was faced with
serious social problems at that time in any case, and that the awakening socialist move-
ment was eagerly hunting for adherents and was more than ready to seize upon injustices
and irregularities taking place around it. It was easy to brand the timber companies as
exploiters of the people, and it was often forgotten in the heat of the discussion that it was
precisely they who brought some measure of affluence to the rural areas in the form of
income from the sale of timber and wages for forestry work. The mechanization and mod-
ernization of Finnish agriculture was to a large extent based in its time on the incomes
received from the sale of timber from the farms' own forests. Similarly, the communities
that grew up around the pulp mills and sawmills provided an additional demand for agri-
cultural products.

The low prices paid per hectare did not necessarily imply purchase at below the going
price, as the price of forest land was made up of a number of components, of which the
volume of growing stock, particularly of stems suitable for sawlogs, carried the most
weight. Another factor was ease of transportation of the timber, first out of the forest and
then to the mill. Although the land might be fairly close to a river capable of being used
for log floating, it also had to be possible to move the timber economically from the forest
to the river bank, which meant in practice hauling with horses, whereupon the maximum
viable distance was about six kilometres. Thus the prices paid per hectare do not neces-
sarily tell the whole story. For instance, substantial felling may have just taken place
before sale of the forest land to a timber company, so that there was no longer very much
in the way of sawlogs to be extracted. If this was the case, given that the land as such was
of little value and that there was little or no market for the smaller assortments of timber,
the companies would not be prepared to pay very high prices. This meant that some quite
large properties were bought up very cheaply and the average price per hectare could be
extremely low. Another factor was the proportion of unproductive wasteland included in
the forest holding, and again, the larger a holding was, the more likely it was to include
large amounts of wasteland. When new holdings or farms were formed, this wasteland
was similarly divided up between them, so that the poorer the land was the more of it had
to be assigned to each property.

The prices paid for the land were in the majority of cases not low in relation to the
market situation at that time, and probably only a very small proportion of the farmers
were induced to sell at a price below the going rate at the time of concluding the deal. The
first purchases that the companies made were evidently the most advantageous for them,
as the demand factor had not yet come to influence price levels. The value of these
cheaply acquired holdings increased later, however, as long-distance transport possibili-
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ties improved and markets opened up for pulpwood. By then more remote areas of forest
land could be exploited economically, and those who had sold their holdings in the first
wave, before prices had risen, naturally felt that they had been cheated.

The state also exercised some influence over the market price for timber in Northern
Finland. As the major landowner in the region, it sold large amounts of timber, mostly by
auction, either locally or on a more general basis. These consignments of timber offered
for sale by the National Board of Forestry were so large that by no means all of them
could be sold. This meant that the companies had no reason commercially to pay prices
that were any higher than those applying on the open market, since there was always tim-
ber available at the state actions.

The timber companies were certainly not inclined to act as benefactors, nor would they
pay any more for a parcel of land than was absolutely necessary. They were competing on
the world market with other Finnish suppliers of sawn timber and many foreign ones as
well, and the prices fetched by their products were not always what the sawmill owners
would have liked. Thus the companies, too, were constantly beset by problems of low
prices and unfulfilled expectations. It was not a feeling that was exclusive to the peasant
farmers who had sold their land. The companies cannot be accused of having cheated or
indulged in speculation, and the source material contains no evidence of dishonesty or
even any intention to deprive the farmers of what was justly due to them.

The timber companies were accused in public of taking advantage of the depression of
the 1930's. It is true that the peasant farmers suffered economically and that many proper-
ties in the rural areas had to be auctioned off, but the companies actually bought very little
land during that period and certainly could not be accused of speculating in this way. It
must be remembered, of course, that they suffered from the effects of the depression, too,
and any profits that they were able to make went on maintaining other lines of production
that were operating at a loss. In addition, the acquisition of land was restricted by the law
of 1925 and by a separate law regulating compulsory sales of property by auction,
designed specifically to prevent farms from falling into the hands of speculators.

As timber prices rose, transportation became easier and forest management techniques
improved, the forest land acquired by the timber companies at the beginning of the cen-
tury proved to have been a good investment, even though not a single company could be
said to have solved its raw material supply problems in this way. As the wood processing
sector expanded, these forest holdings of their own were a valuable source of timber for
the companies, but they were still obliged to buy from private forest owners and from the
state.

It must also be said that in spite of the low prices paid per hectare, the peasant farmers
obtained a great deal of money by selling their land. The mean income per person from
agriculture in Kainuu in 1913, for instance, was only 127 Fmk, and the wage paid to a
forest worker at the turn of the century was 3 Fmk a day. By comparison, the sums run-
ning into thousands or even tens of thousands of Fmk that were paid for whole farms
would undoubtedly have proved tempting to many owners. There was no other way of
raising that kind of money at the time, and many a small farmer struggling against pov-
erty and frost damage to his crops would have been all too happy to sell the house and
farm that he had inherited from his parents simply in order to "begin a better life".
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Map 1. Research area.

Source: Suomen kartasto vuodelta 1910. Suomen maantieteellinen seura. Kartta N:o 1. –
The Map Antero Tervonen.
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