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Ruuttula-Vasari, Anne, "Beware of fine gentlemen – and of foresters most of all".
Contacts between the people of Northern Finland and the Forestry Board over
administration of the crown forests in the years 1851–1900
Department of History, University of Oulu, P.O.Box 1000, FIN-90014 University of Oulu, Finland
2004
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Abstract

A study is made of the dealings of the local people with the Board of Forestry in matters connected
with the crown forests of Northern Finland in the 19th century, setting out from the creation of the
Forestry Board, the establishment of its ways of working and its local impact on settlement and
sources of livelihood.

This state of tension was perpetuated by delays in implementation of the Great Partition and by
the presence of cottagers and pioneer settlers living in the crown forests. One major question was
whether these forests were intended primarily to serve the purposes of state forestry or of settlement
in the north of Finland. An account is given of the attitude of the Forestry Board towards the
traditional modes of forest use typical of the crown forests, including swidden cultivation, tar burning
and the cutting of wood for domestic use. New information is presented on the part played by the
Forestry Board in regulating swidden cultivation and tar burning.

Another topic not previously addressed is illicit exploitation of the crown forests. This was
common practice in the Tornio and Ii river valleys in particular, to the extent that forest wardens on
the border with Sweden were supplied with pistols to deal with this threat. The sale of timber cut
illegally from the crown forests to sawmills in both Finland and Sweden was widespread, and it was
common in the Ii Valley to trade in the timber which the Forestry Board allowed private persons to
cut as a form of relief to the poor.

The grazing of livestock in crown forests was another bone of contention between Forestry Board
officials and the local people, the controversy over cows and what damage they actually did to the
crown forests continuing well into the 20th century and ultimately remaining unresolved. Similar
disputes arose over spruces carrying beard lichen, on which the reindeer fed, once the demand for
spruce pulpwood increased.

The actions taking by the foresters in accordance with the law and the demands of their office
aroused much criticism in Finland, and  this polemic spread to the newspapers, the Diet and the
literature of the day. It was the fate of the Forestry Board and its officials to  become an object of
suspicion and even downright hatred. Their interference with traditional sources of livelihood, modes
of land use and ancient rights of exploitation was apt to give rise to friction and maintain an attitude
of mistrust on both sides. The present work provides new explanations for the author Pentti Haanpää's
famous saying, "Beware of fine gentlemen – and of foresters most of all", and modern forest
management conflicts can be appreciated and understood better in the light of these events.

Keywords: crown forests, forest history, Forestry Board, forestry officials, grazing of cattle
and reindeer, illegal forest use, illicit felling, settlement on state land, swidden cultivation,
tar burning
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Tiivistelmä

Olen tutkinut metsähallituksen ja pohjoissuomalaisten kanssakäymistä ja suhteiden muotoutumista
Pohjois-Suomen kruununmetsissä 1800-luvulla. Lähtökohtina ovat metsähallinnon perustaminen,
toiminnan vakiinnuttaminen sekä metsähallinnon vaikutus paikallisiin elinkeinoihin ja
asutustoimintaan. Kangertelu metsänhoidossa ja liiketoiminnan aloittamisessa sekä yhteenotot
paikallisen väestön ja lehdistön kanssa sävyttivät metsähallinnon ensimmäisten vuosikymmenten
toimintaa.

Hidastunut isojako sekä kruununmetsiin hakeutunut asutus, kruununmetsätorpat ja uudistilat,
ylläpitivät jännittynyttä suhdetta. Suuri kysymys oli, olivatko kruununmetsät valtion metsätaloutta
vai Pohjois-Suomen asutusta varten. Tutkimuksessa myös selitetään, miten metsähallinto suhtautui
perinteisiin, juuri kruununmetsiin suuntautuneisiin metsänkäyttötapoihin, kuten kaskenpolttoon,
tervatalouteen ja puun kotitarvekäyttöön. Metsähallinnon osuus kaskeamisen ja tervanpolton
ohjailussa nousee esille uudella tavalla.

Kruununmetsien haaskaajat eli varkaat ovat myös ennen tutkimaton teema. Kruununmetsien
varastaminen oli yleistä erityisesti Tornionjokilaaksossa ja Iijokilaaksossa. Ruotsin rajan
läheisyydessä toimineet metsänvartijat jopa aseistettiin pistoolein metsävarkaita vastaan. Varastetun
puutavaran toimittaminen niin Suomen kuin Ruotsin sahoille oli maan tapa. Iijokilaaksossa
turvauduttiin metsähallinnon käsikauppa- eli lupapuihin, joista tuli köyhäinavun, mutta myös
keinottelun muoto. Keinottelu varsinaisilla valtionmailla eli haku uudistilalliseksi vain puutavaran
vuoksi, kuuluu myös Pohjois-Suomen metsähistoriaan.

Eläinten laiduntaminen kruununmetsissä myös asetti metsähallinnon virkamiehet ja paikallisen
väestön vastakkain. Vielä 1900-luvulla lehmä kruununmetsissä oli kiistan kohteena. Lopullista
selvyyttä siihen, mitä vahinkoa lehmä teki kruununmetsille, ei saatu koskaan. Lisäksi porojen
käyttämät luppopuut eli naavakuuset hiersivät suhteita tilanteessa, jossa kuusipuulle oli syntymässä
kysyntää paperipuuna.

Metsänhoitajat saivat kritiikkiä toimiessaan viran ja lain vaatimalla tavalla Pohjois-Suomessa.
Metsäherroja polemisoitiin sanomalehdissä, valtiopäivillä ja kirjallisuudessa. Metsähallinnon ja
metsäherrojen osana oli 1800-luvulla olla epäluulon ja suorastaan vihamielisyydenkin kohteena.
Puuttuminen perinteisiin elinkeinoihin, maankäyttötapoihin ja muinaisiin tapaoikeuksiin synnytti
kitkaa suhteisiin ja ylläpiti epäluuloa molemmin puolin. Pentti Haanpään teksti "Herroja on epäiltävä
aina – metsäherroja yli kaiken" on saanut uutta, selittävää ainesta ympärilleen. Nykyiset
metsäkonfliktit avautuvat paremmin ja tulevat ymmärrettävimmiksi 1800-luvun metsähistorian
kautta.

Asiasanat: kaski, kruununmetsä, lehmien ja porojen laidunnus, luvaton metsänkäyttö, met-
sähallitus, metsäherra, metsähistoria, metsävarkaus, tervanpoltto, valtionmaiden asutus





Esipuhe

Mikä minut metsään talutti, ja varsinkin kruununmetsiin? Sekö että jo lapsuudestani
muistan hautapellot eli tervahaudat ja valtion suuret sydänmaat? Vai sekö että kotikankaa-
ni miehet keväällä kilvan olivat rantteella ja kesän korvalla kaatoivat puita rasiin sydän-
maalla. Puut olivat omista metsistä — sanottakoon se jo tässä vaiheessa. Vai sekö vei
metsään, että tein aikanaan graduni Pikkuradasta, Suomen pisimmästä ja pitkäaikaisim-
masta metsähallituksen rakentamasta metsäradasta sekä ihmisistä, jotka siellä työskenteli-
vät?

Ehkä tämä tieni kruununmetsien läpi on kantanut juuri näiden minun omien historiaku-
vieni ansiosta. Jo graduvaiheessa jäin miettimään sitä, miksi metsäherra oli metsäherra.
Kysymyksiä syntyi lisää, ja ne vaativat selvitystä. Monta kertaa olen hankkeen aikana
metsään huutanut. Yhtä monta kertaa sieltä on vastaus tullut. Nyt jätän lukijakunnan tut-
kimaan näitä saamiani vastauksia.

Kiitoksia voi tässä yhteydessä osoittaa useampaankin suuntaan. Keskustelut historian-
tutkijoiden kanssa ovat aina olleet tervetulleita. Erilaista näkökulmaa asiaan ovat synnyt-
täneet myös keskustelut ja kirjeenvaihdot usean metsänhoitajan kanssa. Ketään unohta-
matta kiitän teitä kaikkia yhdessä ja erikseen nimiä sen enempää mainitsematta.

Koko prosessin ajan oppi-isäni professori Jouko Vahtola on kuunnellut herkällä kor-
valla. Häntä olen minä myös kuunnellut. Kiitän myös esitarkistajina toimineita dosentti
Heikki Roiko-Jokelaa sekä MMT Pentti Roiko-Jokelaa.

Väitöskirjavaiheessa tutkimustani ovat avustaneet Koneen säätiö, Metsämiesten säätiö
sekä Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto. Kansainväliseen tutkijayhteisöön olen päässyt
kurkistamaan NOS-H:n (Nordiska samarbetsnämden för humanistisk forsking) projek-
tissa ”Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder i nyere tid”. Työni viimeistelin Suomen
Akatemian rahoittamassa Sunare-hankkeessa (Oulun yliopisto, biologian laitos), jonka
yhteydessä pääsin biologi Eija Hurmeen kanssa tutustumaan paremmin Taivalkosken
kruununmetsien vanhoihin kuusikoihin ja niitä asuttaviin liito-oraviin. Näiden lisäksi kii-
toksen voi osoittaa Sirkalle, erinomaisesti toimiville arkistolaitokselle sekä kirjastoille,
erityisesti pienten kuntien pienille kirjastoille.

Kotijoukkojen ja ystävien kohdalla kiitossanat eivät riitä, mutta onneksi saan elää tei-
dän kanssanne sitä parasta arkea joka päivä.
Kotikankaalla — Niemelänkankaalla — Sievissä — Keski-Pohjanmaalla
huhtikuulla 2004
Anne Ruuttula-Vasari
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1 Tyvestä puuhun

1.1 Metsähallinto ja pohjoissuomalaiset 1800-luvulla — tutkimuksen 
kohteena

Tässä tutkimuksessa todella ”painun metsään” vai pitäisikö sanoa jo nyt tutkimuksen hen-
gessä ”jag drar åt skogen”, sillä tutkimuksen kohteina ovat kruununmetsät, ruotsinkielinen
metsähallitus virkamiehineen ja pohjoissuomalaiset kruununmetsien käyttäjät 1800-luvun
jälkipuoliskolla. Tutkimuskohde, virkamiesten ja pohjoissuomalaisten kohtaaminen ja
kanssakäyminen kruununmetsissä, on moneltakin osin ollut hedelmällinen. Ei pelkästään
siksi, että Pohjois-Suomessa vielä nykyäänkin puolet metsäpinta-alasta kuuluu metsähalli-
tukselle1.

Metsähallitus on Pohjois-Suomessa vakiintunut instituutio, jonka päätehtävänä on edel-
leenkin hallita ja hoitaa valtionmetsiä eli entisiä kruununmetsiä. Jos asiaa selvittää pelkäs-
tään historiantutkimuksen näkökulmasta, niin ensimmäisenä törmää siihen, että metsähal-
linnosta on tehty niukasti historiantutkimusta ja sekin jo kymmeniä vuosia sitten. Toki met-
sähallituksesta on tehty teoksia, joita voi luonnehtia historioiksi ilman lähdeviitteitä ja tut-
kimuksellista otetta. Metsähallinnon historiaa ovat tähän asti tutkineet pääasiassa metsätie-
teilijät. Varsinaiset historioitsijat ovat antaneet metsähallinnon olla enimmäkseen rauhassa.
Tutkimustilanne antaa mielenkiintoiset mahdollisuudet tutkimusprosessin lähtökohtien
asettamiseen. Itse kohteen ja näkökulman valinta on pitkän ajattelun tulos. Näkökulman
merkittävyys on vahvistunut työn edetessä.

Metsähallintoa paljon paremmin tunnemme sahateollisuuden ja metsäteollisuuden his-
toriaa laajan taloushistoriallisen tutkimuksen ansiosta. Suomalaiset tietävät hyvin, että yksi
kansantaloutemme peruspilareista on metsä. Olemme vakuuttuneita siitä, että Suomi on
elänyt ja elää metsästä. Muun teollisuuden todetaan kasvaneen metsäteollisuuden luomalle
perustalle. Metsiämme vaalitaan ja hoidetaan lainsäädännön avulla, jotta ne uusiutuvana
luonnonvarana turvaisivat tulevaisuudenkin. Lama-aikoina metsätuotteiden viennin huono
vetäminen on horjuttanut koko talouselämän perustaa. Metsistä on muotoutunut eräänlai-
nen kollektiivinen yhteishyvä, ja ajatus on iskostunut hyvin suomalaiseen kielenkäyttöön.

1. Ks. esim. STV; Osoitteessa www.metsa.fi. ovat metsähallinnon sivustot.
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Metsäpolitiikasta ja metsistä puhuttaessa käytetään mielellään termiä kansallisomaisuus.
Jo 1800-luvulla suomalaisen metsäpolitiikan iskulauseena oli ”Suomenmaan onni on Suo-
menmaan metsien nojassa”2. Lause lanseerattiin 1850-luvun lopulla, ja onni tarkoitti
nimenomaan nousevan metsäteollisuuden onnea Suomen metsissä.

Perinteinen taloushistoriallinen käsitys metsistä onkin ”metsä kansallisomaisuute-
namme”, jonka varaan koko taloudellinen hyvinvointimme perustuu. Lausumaa ei enää
edes perustella. Metsätalouden ja metsäteollisuuden historia on sitä myöten poikkeukselli-
sen hyvin tutkittu. Yhtenä esimerkkinä käy Markku Kuisman teos Metsäteollisuuden maa
vuodelta 1993. Tosin tässä teoksessa ei juurikaan mainita metsähallintoa. Myös Metsäntut-
kimuslaitos on saanut oman historian, Karl-Erik Michelsenin History on Forest Research
of Finland vuodelta 1995. Monet metsäyritykset ovat laatineet oman historiateoksensa.

Niinpä suomalaisen metsän historiaa, varsinkin taloushistoriaa koskevaa tutkimuskirjal-
lisuutta on runsaasti. Historian ammattilaisten lisäksi metsiemme käytön menneisyydestä
ovat olleet kiinnostuneita useat metsätieteilijät. He ovat tuottaneet lukuisia artikkeleita,
joita on useissa eri metsätieteen julkaisusarjoissa, kuten Acta Forestalia Fennica, Silva
Fennica, Meddelanden för Finska Forstföreningen. Tätä käsillä olevaa työtä ovat enem-
mänkin ohjanneet oma kysymyksenasettelu ja alkuperäisten lähteitten tiedot kuin nykyinen
metsähistoriallinen tutkimuskirjallisuus.

Metsähallintoa koskevassa tutkimuksessa todetaan, että metsähallitus on valvonut ja
hoitanut Suomen valtionmetsiä 1850-luvulta lähtien ja osallistunut Suomen metsäteollisuu-
den rakentamiseen. Sen sijaan ulkopuoliset, puhtaasti historiatieteellisen koulutuksen saa-
neet tutkijat eivät kuitenkaan ole tehneet tutkimusta metsähallinnosta. Metsähallituksen
tähänastisten historioiden tekijöinä ovat olleet metsätalouden ja metsätieteiden ammattilai-
set. Lisäksi näkökulma näissä historioissa on ollut koko Suomen kattava, joten paikalliset
erityispiirteet eivät olekaan päässeet mukaan.

Martti Hertzin (aik. Tertti) teos Metsähallitus 1859–1934 sekä Erkki Laitakarin Metsä-
hallinnon vuosisataistaival 1859–1959 ovat jo suhteellisen vanhoja esityksiä metsähallin-
non historiasta. A. Benj. Helanderin Suomen metsätalouden historia vuodelta 1949 on
sekin vanhentunut, mutta monessa suhteessa metsähallinnon osalta kattavampi kuin edellä
mainitut teokset. Helanderin mukaan metsähallituksen merkittävä panos suomalaisessa
metsätaloudessa on kiistämätön. ”Se tuli metsätalouden viralliseksi lipunkantajaksi, eli-
meksi, joka oli tarkoitettu ensi sijassa valtion metsäomaisuuden hoitajaksi, mutta jolle vas-
tuu maamme metsien käytöstä yleensä siitä lähtien lankesi.”3

Mitä sitten tiedämme 1800-luvun suomalaisista ja varsinkin pohjoissuomalaisista met-
sänkäyttäjistä? Mihin kohtaan metsähistoriaa sijoitamme heidät? Asuiko yksityisenkin
ihmisen onni Suomenmaan metsissä? Löytyykö tutkimusta ja millaista tutkimusta siitä,
miten kansalaiset ovat metsiä käyttäneet? Varsinaisia kattavia tutkimuksia kansan metsän-
käytöstä ei ole, mutta jotenkin meidän käsityksemme suomalaisesta metsänkäyttäjästä on
vakiintunut. Yhtäällä on ihannoitu korvenraivaaja, joka kaatoi kasken ja laittoi leivän
sekaan vielä puolet petäjäistä. Toisaalla on sitten metsää omistanut talonpoika, joka ”kenk-

2. von Berg 1859 (1988), s. 62. Virallisesti ajatuksen lausui saksalainen metsänhoitaja, vapaaherra Edmund
von Berg. Hän tutustui Suomen metsiin kesällä 1858, ja tuloksena olikin myöhemmin ahkerasti siteerattu
kirjanen Suomen metsistä. Esimerkiksi Louhi-lehti 21/1896 otsikoi: ”Metsäntuotteet Oulujärwen wesistön
piirissä tärkeä kansallisomaisuus ja keinot sen kohottamiseksi.” Samalle vuodelle oli ilmestynyt P. W. Han-
nikaisen Suomen metsät kansallisomaisuutemme.

3. Helander 1949, s. 24. Lähteiden merkitsemisen puutteellisuus on yhteistä kaikille näille teoksille.
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käsi” metsänsä puutavaraliikkeen keinottelijoille ja leivänisille. Äkkiä katsoen tilanne
1800-luvun osalta näyttäisi tältä.

Senkin tiedämme, että suomalainen on tottunut turvautumaan metsään, jotta eläisi. Tut-
kimuskirjallisuudessa puhutaankin perinteisestä metsänkäytöstä, jolloin tarkoitetaan sil-
loista metsätaloutta maatilatalouden haarana.4 Pohjois-Suomen osalta luonnehdintaa lienee
syytä laajentaa. Pohjois-Suomi on aina ollut viljanviljelyn äärialuetta; kato vei kovin usein
väestön leivän. Metsä ei niin tehnyt, sillä tervalla ja sahatukilla sai rahaa katovuosinakin.
Sahatavaran kysynnän vilkastuessa 1870-luvulla yhä useampi pohjoissuomalainen sai
rahaa ja toimeentuloa metsästä. Pohjoissuomalaisenkin onni siis kasvoi Suomenmaan met-
sissä, vai kasvoiko?

Historiantutkimuksessa puhutaankin siitä, että metsäraha alkoi liikkua, mutta juuri
muuta ei tiedetäkään. Kun esimerkiksi monessa Pohjois-Suomen kuntahistoriassa todetaan,
että metsänmyyntituloja alkoi tulla 1870-luvulla, tieto perustuu yleisteoksiin Suomen
taloushistoriasta. Pohjois-Suomen osalta täytyisikin arvioida, miten pitkälle tämän alueen
historiantutkimus voi nojata tutkimustuloksiin, jotka ovat päteviä muualla Suomessa.5

Sen sijaan Pohjois-Suomeen sopii erittäin hyvin käsitys siitä, että metsät olivat 1800-
luvulla monin paikoin vielä käyttämättömiä ja erityisesti jakamattomia. Isojakohan eteni
täällä hitaasti. Metsistä oli tullut vuosisatojen kuluessa kaikille kuuluvaa ”ei kenenkään
maata” yhteistä aluetta, jota saattoi kasketa, polttaa tervaksi ja pitää laitumena. Samasta
pitäjänmetsästä saatettiin myydä puutavaraa tai ainakin siitä saattoi noutaa tarvepuunsa
kenellekään sen kummemmin tiliä tekemättä.

Metsän vapaasta käytöstä oli kuitenkin lyhyt matka metsän tuhlaukseen. Suomalaisten
metsänkäyttö on jäänyt 1800-luvun historiaan enimmäkseen negatiivisin varauksin. Puhu-
taankin tuhlaavasta kotitarvekäytöstä. Myös Sakari Topeliuksen Maamme kirjassa esitetty
käsitys kansan tuhlaavista metsänkäyttötavoista levisi jo 1800-luvun lopulla laajalti. Kirja
säilyi pitkään kansakoulujemme lukemistona, joten sen kautta muokattiin yleisesti käsi-
tystä siitä, miten kansa kohteli metsiä. Teos ilmestyi vuonna 1875 ruotsiksi ja seuraavana
vuonna suomeksi. Vuonna 1951 ilmestyi 53. painos, jonka alkulauseessa todetaan
Maamme kirjan olleen yhdessä Luonnon kirjan kanssa ”Suomen lasten mieluista luettavaa
ja levinneet lukuisina painoksina”.6

On kuitenkin olemassa toisenlainenkin metsänkäyttäjä 1800-luvulta — tätä metsänkäyt-
täjää Topelius ei mainitse. Sen sijaan metsähallinnon historiasta tehdyt teokset tuntevat
hänet. Vuonna 1934 Martti Hertz kirjoitti, kuinka ”metsähallinnon alkuaikoina oli metsän-
hoitoviranomaisten yhtämittaa taisteltava luvatonta metsän käyttöä, ei vain metsän haas-
kausta vaan myös luvatonta kaskeamista, laiduntamista, metsästämistä ja kalastamista vas-
taan.” Hertzin mukaan kansa piti metsää yhteisenä omaisuutena, ja metsäviranomaisten
aika meni suurimmaksi osaksi ”tuon huonon tavan pois kitkemiseen”.7

4. Soininen 1975, s. 253.
5. Salo 1993A, s. 50–53. Salo toteaa seuraavasti Sievin kunnan tilanteesta 1800-luvulta: ”Metsäansioista muu-

ten kuin tervarahojen muodossa ei Sievissä eikä muuallakaan Keski-Pohjanmaalla päästy juuri vielä nautti-
maan.” 1880-luvulla ilmestyneissä tutkimuksissa ”tutkimuksia taloudellisista oloista Suomen maaseuduilla”
ei juuri mainita metsämyyntituloja elintason kohottajana.

6.  Topelius 1951, s. 3.
7. Hertz 1938, s. 26. Tätä Martti Hertzin teosta lukivat ennen kaikkea metsäalan ammattilaiset, sillä teos ilmes-

tyi Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjassa. Hertz oli metsätieteilijä, joka kirjoitti myös metsähal-
linnosta ja metsälainsäädännöstä.
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Tämä metsänkäyttäjä ei kohdellut kaltoin omaa metsäänsä, mutta hän oli silti merkittävä
tekijä suomalaisessa metsähistoriassa. Tosin mainintoja näistä metsänkäyttäjistä ei löydy
nykyisestä metsähistoriankirjoituksesta. Sen sijaan metsähallinnon historiakirjat mainitse-
vat heidät ohimennen termeillä haaskaajat ja luvattomat käyttäjät. Keitä tarkoitan? Tarkoi-
tan Pohjois-Suomen kruununmetsiä käyttänyttä ja asuttanutta maalaisväestöä. Temaatti-
sesti rajaus merkitsee myös sitä, että tutkimuskohteeksi nousevat paikallisen väestön lisäksi
ne, jotka valvoivat kruununmetsiä eli metsähallinnon virkamiehet.

Aihetta ei ole aiemmin lähestytty siitä näkökulmasta, mikä oli metsähallinnon ja Poh-
jois-Suomen väestön suhde kruununmetsien käyttöön. Lisäksi suhteitten muotoutuminen
on vaikeasti hahmotettavissa, joten aikaisempi tutkimuskirjallisuus ei perustutkimusta teh-
dessään voinut luonnollisestikaan panostaa siihen. Kokonaisuudessaan voi todeta metsiä
koskevan tutkimuksen olevan edelleenkin muutoksen alla. Metsäteollisuudella, sahateolli-
suudella ja metsien hallinnolla on omat historiansa, mutta yksittäisen metsänkäyttäjän his-
toria edelleenkin puuttuu.8 Tähän asti metsien käytön historiassa on ollut kiinnostavampaa
se, että ”puolella prosentilla maailman metsävaroista ja prosentin kymmenyksillä maail-
man väestöstä Suomi on kohonnut metsäteollisuuden kiistattomaksi suurvallaksi”.9 Halu
päästä suurvallaksi on osittain ohjannut sitä, mitä metsistä ja metsien käytöstä on kirjoi-
tettu. Metsähallinnonkin historiaa on luonnollisesti kirjoitettu tähän asti siten, miten laaja
virkamiesten tuottama arkistoaineisto ja ajan henki ovat työtä ohjanneet. Tilanne muuttu-
nee metsien historiantutkimuksen edetessä.

Tutkimuskirjallisuuden painottumista suuriin instituutioihin selittää sekin, että laitokset
tai yritykset jättävät jälkeensä selkeää lähdeaineistoa. Tähän sen sijaan esimerkiksi yksit-
täinen tervanpolttaja ei juurikaan pystynyt. Yksittäisen metsänkäyttäjän tai edes metsän-
omistajan metsänkäytön historiaa on vaikea selvittää, jos ainoa merkki hänen toimistaan on
nimi velkakirjassa oululaiselle kauppahuoneelle, sakkotuomio metsävarkaudesta tai kuitti
siitä, että hänen lehmistään on maksettu laidunveroa metsähallinnolle. Useimmiten tieto
paikallisen väestön metsänkäytöstä täytyy hakea lähteistä, jotka ovat syntyneet rikkomus-
ten, varkauksien tai muun negatiivisen tapahtuman yhteydessä. Ja nämäkään lähteet eivät
aina tuo esille motiiveja tai teon taustoja.

Myös paikallishistoriallisen tutkimuksen vähäisyys on omalta osaltaan vaikeuttanut työ-
täni. Pohjois-Suomesta ei ole tehty alueen talous- ja sosiaalihistoriaa 1800-luvulta. Nykyi-
set paikallishistoriat tai maakuntahistoriat eivät tätä puutetta pysty paikkaamaan. Toisaalta
metsähallinnon hoitoalueiden rajat eivät käy lainkaan yksiin pitäjien rajojen kanssa, jolloin
jo työekonomian kannalta on ymmärrettävää, että metsähallinnon arkistoja on käytetty
vähän mittavissa paikallishistorioissa.

Olen rajannut työni maantieteellisesti koskemaan Pohjois-Suomen talonpoikia ja tilat-
tomia10 ja heidän metsänkäyttöään kruununmetsissä, koska parhaimmillaan yli 90 % met-
sähallinnon maapinta-alasta sijaitsi Pohjois-Suomessa. Maantieteellisenä alueena 1800-

8. Eino Jutikkalan Suomen talonpojan historia edustanee parhaiten yksittäisen metsänkäyttäjän historiaa,
mutta teos ei luonnollisestikaan voi käsitellä Pohjois-Suomen erikoispiirteitä.

9.  Kuisma 1993, s. 15.
10. Ruotsinkielinen 'allmoge' eli suomalaisittain 'rahvas' on se termi, jota hyvin usein käytetään alkuperäisessä

lähdeaineistossa kuvaamaan maaseutuväestöä. Suomen kielessä rahvas-sanaan näyttää liittyvän negatiivinen
konnotaatio, joten olen käyttänyt niukasti kyseistä sanaa. Toisaalta maalaisväestö-termi tuntuu liiankin neut-
raalilta, eikä se anna tietoa väestön taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta. Saamelaisen väestön ja metsä-
hallinnon välisiä suhteita ei tutkita tässä.
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luvun Pohjois-Suomi käytännössä tarkoitti silloista Oulun lääniä eli pohjoista ja keskistä
Pohjanmaata, Kainuuta ja Lappia. Läänin pinta-ala oli 1800-luvun lopulla annettujen tieto-
jen mukaan 16,6 miljoonaa hehtaaria eli noin 45,7 % Suomen pinta-alasta. Metsämaata lää-
nin alueella oli 8,2 miljoonaa hehtaaria, josta kruunun osuus oli noin 4,5 miljoonaa hehtaa-
ria. Kruununmaita oli yhteensä noin 12,6 miljoonaa hehtaaria eli läänin pinta-alasta noin
75 %.11

Vuosisadan vaihteessa laaditussa komiteanmietinnössä arveltiin noin 2/3 kruunun-
maasta olleen viljelykseen sopimatonta. Kaikkiaan kruunun hallussa olleiden viljelysmai-
den osuus jäi joka tapauksessa häviävän pieneksi, sillä vuonna 1901 laskettiin kruunun
osuuden olleen siitä vain noin 0,22 %. Samaan aikaan yksityisten hallitsemia viljelysmaita
yksityisten hallitsemasta kaikesta maa-alasta oli noin 16 %.12

Oulun lääni jakaantui 1800-luvulla hallinnollisesti kuuteen kihlakuntaan: Lapin, Kemin,
Oulun, Kajaanin, Haapajärven ja Salon kihlakuntiin. Läänin kaupunkeja olivat Tornio,
Oulu, Raahe, Kajaani ja Kemi. Lääni oli jaettu edelleen 37 nimismiespiiriin, ja vuonna
1865 alueella oli 61 kuntaa. Asukkaita läänissä oli vuonna 1850 157 000. Vuoteen 1900
mennessä luku oli noussut 281 000 asukkaaseen.13

Talousmaantieteellisesti Oulun lääni jakaantui viiteen alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan
alava rannikkoalue ja Kainuun-Kuusamon vaara-alue muodostivat läänin eteläisimmän
osan. Pohjoisimman osan Oulun läänistä muodostivat Tornio-Kemin rannikkoseutu, Perä-
pohjolan vaaramaa ja Lappi. Niinpä laajaan tutkimusalueeseen kuuluu alueita, joilla on sel-
västi omia erikoispiirteitä ja oma kehityskulkunsa.

Metsähallinnon kannalta tutkimusalue kattaa tuolloisen Oulun läänin ja nykyisten
Oulun ja Lapin läänien alueen hoitoalueet. Metsähallituksen nykyisessä organisaatiossa
tämä alue on sama kuin nykyiset metsähallinnon metsätalouden hoitoalueryhmittelyn neljä
eri aluetta, eli Itä-Lappi, Kainuu, Länsi-Lappi ja Pohjanmaa.14

11. Komiteanmietintö 1900:5, s. 138.
12. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 97–99. Komitea s. 131, että ”kruunun metsämaat tarjoavat varsinkin Perä-

Pohjolassa, runsaasti tilaisuutta käyttämään suuriakin maa-aloja tarkoituksenmukaiseen uudisasutukseen
maanviljelyksen perusteella. 

13. SVT II: 1–2.
14. Metsähallituksen organisaatiota on uudistettu vuosituhanten vaihteessa. Uusi järjestys astui voimaan

1.5.1992. Metsätalousalueet jaettiin eri hoitoalueryhmiin. Itä-Lapin hoitoalueita ovat Kemijärvi ja Sodan-
kylä, Kainuuseen kuuluvat Kajaani, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Kianta ja Kuhmo. Pohjanmaan alueita ovat
Pudasjärvi, Puolanka, Haapajärvi ja Taivalkoski. Länsi-Lappiin kuuluvat Rovaniemi, Ranua, Pello ja Kittilä.
Tämän lisäksi Suomi on jaettu virkistyspalvelujen hoitoalueryhmiin ja luonnonsuojelun puistoalueisiin.
Metsävaltio 4/92. Metsähallinnon suurin muutos on peräisin vuoden 1994 alusta, jolloin siitä tehtiin asetuk-
sella liikelaitos.
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Kartta 1. Pohjois-Suomen kruununmetsät 1880-luvulla.

Lähde: Suomen kruununmetsät vuodelta 1886. Suomen metsänhoitolehti 4/1886.

Kemin tarkastuspiiri
1. Kemin hoitoalue
2. Tornion hoitoalue
3. Muonion hoitoalue
4. Ounasjoen hoitoalue
5. Rovaniemen hoitoalue
6. Kemijärven hoitoalue
7. Sodankylän hoitoalue
8. Inarin hoitoalue
Iin tarkastuspiiri
9. Simon hoitoalue
10. Iin hoitoalue
11. Haukiputaan hoitoalue
12. Kuusamon hoitoalue

Oulujärven tarkastuspiiri /
Oulun ja Kajaanin tarkastuspiiri
13. Siikajoen hoitoalue
14. Pyhäjoen hoitoalue
15. Kalajoen hoitoalue
16. Paltamon hoitoalue
17. Hyrynsalmen hoitoalue
18. Sotkamon hoitoalue
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Kartta 1. Jatkuu.

Lähde: Suomen kruununmetsät vuodelta 1886. Suomen metsänhoitolehti 4/1886.

1.2 Kysymyksenasetteluja

Perinteisen historiantutkimuksen keinoin on mahdollista asettaa kysymys, mitä tapahtui
metsähallinnon edustajien ja paikallisen väestön kohdatessa toisensa Pohjois-Suomessa
1800-luvun jälkipuoliskolla. Tutkimuksen ajallinen lähtökohta on ollut nykyisen metsähal-
lituksen synty 1850-luvulla. Tästä eteenpäin on seurattu 1800-luvun lopulle saakka metsä-
hallituksen toimintaa kruununmetsien valvojana Pohjois-Suomessa sekä suhteiden synty-
mistä ja kehittymistä Pohjois-Suomen paikallisen15 maaseutuväestön kanssa. Aikarajaus
on luonnollinen siitä syystä, että vuosisatojen vaihteessa metsähallituksen rooli suomalai-
sen metsäpolitiikan kentässä muuttui uuden johdon myötä. Metsähallinnon johtoon tuli
1900-luvun alussa suomenmielinen ja suomenkielinen P. W. Hannikainen, joka oli ollut
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edellisten vuosien tunnetuimpia metsähallinnon kriitikkoja. Poliittisesti muutos oli merkit-
tävä metsähallinnossa.

Kysymyksenasettelu edellyttää, että vastaukset perustuvat omaan tutkimukseen. Tutki-
mukseen perustuvat väitteeni ovat empiirisen aineiston avulla perusteltuja tutkimustulok-
sia, joilla tuon oman panokseni metsähistorian tutkimukseen. Tutkimusprosessissa olen
pyrkinyt olemaan johdonmukainen ja noudattamaan transparenssia. Viitejärjestelmän
moitteettomuudella olen pyrkinyt tietojen luotettavuuteen.

Tutkimusongelmaa voidaan rakentaa osin myös ympäristöhistorian tutkimustradition
kautta, jolloin tutkittava ilmiö voidaan liittää paitsi tiettyyn aikakauteen, myös tiettyyn tut-
kimustraditioon. Ympäristöhistorian ominaispiirre on ihmisen ja luonnon vuorovaikutus.
Voidaan myös tutkia, miten tietyt luonnonvarat tai niiden puute ja luonnon ympäristö ovat
vaikuttaneet niiden varassa toimiviin ihmisyhteisöihin tai mikä on ihmisten tapa käyttää
luonnonresursseja.16 Timo Myllyntaus on identifioinut ympäristöhistorian neljä eri tutki-
muskenttää seuraavasti: historiallinen ekologia (historiallisten ekosysteemien rekonstru-
ointi), ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksen tutkimus, ympäristöpolitiikan analysointi
ja ympäristötietoisuuden tutkiminen.17 Tässä tutkimuksessa kysymys on siitä, miten kruu-
nunmetsä vaikutti pohjoissuomalaisiin ja mitä metsästä ajateltiin. Osittain kuljetaan limit-
täin näillä alueilla, niin että pääpaino on ympäristön eli metsän ja ihmisen vuorovaikutuk-
sen tutkimuksessa.

Tutkimusongelmaa miettiessä on joutunut useasti kysymään, pystyykö historiantutki-
muksenkaan avulla selvittämään enää sitä, mikä todella oli metsän ja varsinkin kruunun-
metsän asema tavallisen suomalaisen ja varsinkin pohjoissuomalaisen elämässä18. Koska
tutkimuksen toinen osapuoli on metsähallitus, niin kysymykset joutuu esittämään myös
metsähallituksen näkökulmasta. Miten metsähallitus ja erityisesti paikalliset viranomaiset
eli metsänhoitajat suhtautuivat kruununmetsiin ja metsien käyttöön?

Aikaisemman tutkimuksen luoma historiakuva kruununmetsänhaaskaajista saa ilmi-
asunsa juuri luvattomassa metsänkäytössä, ja historiantutkijan työ on osin historiankuvan
kommentointia19. Metsähallinnon ja pohjoissuomalaisten suhteita ja kanssakäymistä tutki-
essa joutuu kysymään, miksi suhdetta kuvataan suoranaisena konfliktina, joskus jopa 'met-

15. Tässä tutkimuksessa tarkoitan paikallisella väestöllä niitä tilallisia ja tilattomia, jotka asuivat maaseutuyh-
teiskunnassa, ja jotka saivat elantonsa nimenomaan maa- ja metsätaloudesta. Joissakin kohdin käytän talon-
poikanimitystä kuvaamaan yleensä koko maaseutuväestöä, ei pelkästään maata tai metsää omistavaa tilal-
lista. Ennemminkin on kyse elinkeinosta, eli talonpoikaisesta maan asumisesta kuin pelkästään maan omis-
tamisesta. Vuonna 1870 84,5 % väestöstä maaseuduilla sai elantonsa maataloudesta ja sen sivuelinkeinoista.
Pohjois-Suomen elinkeinojen osalta voi todeta, että vielä 1901 vain Oulussa ja Kemissä alle 50 % väestöstä
sai elantonsa maataloudesta. Muissa Pohjois-Suomen kunnissa maatalouden osuus elinkeinoista liikkuu 80–
90 % välillä. Haatanen 1968, s. 26; Yhteiskuntatilastollinen kartasto Suomen maalaiskunnista v. 1901, kartta
2.

16. Hollsten 1996, s. 79–81; Rossi L. 1995, s. 172–176.
17. Myllyntaus 1999, s 131–135; Myllyntaus 1990, s.15; Myllyntaus 1991A, 1991B, 1991C. Varhaisemmissa

artikkeleissaan Myllyntauksen mukaan ympäristöhistorialle on ominaista pitkät tarkastelujänteet, maantie-
teellinen laaja-alaisuus, monitieteisyys ja ongelmakeskeisyys. Tätä tutkimusalaa Myllyntaus kutsuu tarkas-
telukulmasta riippuen luonnon sosiaali-, talous- ja kulttuurihistoriaksi tai luontokeskeiseksi yhteiskuntahis-
toriaksi. Myöhemmin vuonna 1999 tutkimuskenttä on määritelty hiukan toisin.

18. Kalela 2000, Historiantutkimus ja historia; Kalela 2002, Tutkijan vapaus historiantutkimuksessa. Kalelan
tekstejä lukiessani olen tunnistanut oman kulttuuritaustani, olen metsän reunassa seisova pohjoissuomalai-
nen.

19. Vrt. Kalela 2001, s. 16.
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säsotana'. Konfliktilla tarkoitetaan jännitystilaa tai vastakohta-asetelmaa, jolloin toimijoilla
on ristiriitaisia tavoitteita. Suhtautumista konflikteihin voidaan selittää yhteiskuntakäsityk-
sillä20, jotka auttavat ymmärtämään, miksi konflikteille annetaan erilaisia rooleja yhteis-
kunnassa.

Heikki Roiko-Jokela on tutkinut 1900-luvun lopun suomalaisia metsäkonflikteja selvi-
tellen kiistojen taustoja ja eri osapuolten perusteluja ja toimintatapoja. Laajan empiirisen
aineiston pohjalta Roiko-Jokela on arvioinut konfliktien yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä
verrannut niiden sopivuutta eri konfliktiteorioihin.21 Tässä yhteydessä totean, että kruu-
nunmetsiin 1800-luvulla liittyneet asenteet, käsitykset ja mielipiteet nousevat esiin myös
tässä tutkimuksessa.

Näin kiinnostuksen kohteena onkin, miten virkamiehet suhtautuivat paikallisen väestön
metsänkäyttötapoihin. Menikö, kuten metsähallinnon historiateoksissa kirjoitetaan, metsä-
viranomaisten aika suurimmaksi osaksi huonojen tapojen kitkemiseen? Ja mitä oikein tar-
koitetaan huonoilla tavoilla? Mihin perustuu esimerkiksi Martti Hertzin ja monen muun
tutkijan julkisuuteen tuoma käsitys haaskaavasta ja tuhlaavasta talonpoikaisesta käytöstä?
Tutkimuksen aikana useammin kuin kerran on joutunut kysymään itseltään Jorma Kalelan
sanoin: ”Mistä ihmiset ovat saaneet minun aihettani koskevat käsityksensä ja tietonsa?”22

Miksi pohjoissuomalaiset ovat haaskaajien maineessa?
Tutkimuksessa on käytetty tutkimusajankohtana 1800-luvulla käytössä ollutta termiä

'haaskaus', jolla tarkoitetaan metsän luvatonta käyttöä, varastamista. Myös lakikielessä
haaskaus on metsän luvatonta käyttöä. Yleiskielessä sen sijaan haaskaus käsitetään metsän
huonona käsittelynä eli raiskauksena ja metsän suoranaisena hävittämisenä. Metsän luva-
tonta käyttöä pidetään suoranaisena metsävarkautena, vaikka puutavaraa ei olisi ehditty
kuljettaa pois metsästä.23 Tässä tutkimuksessa haaskaus on siis varastamista eli haaskaajat
ovat varkaita.

Tutkimuksen yhteydessä on joutunut miettimään, millä kriteereillä perinteinen metsän-
käyttö24 on katsottu haaskaukseksi. Kriteerien luojia ovat olleet luonnollisesti aikansa
ihmiset itse. Olen halunnut tutkia kruununmetsää käyttäneitä ihmisiä, niin päättävässä ase-
massa olleita kuin päätöksien ja niiden seurausten kohteiksi joutuneitakin. Siksi olen nos-
tanut esiin metsänkäyttöpäätöksiä toimeenpanneet metsänhoitajat eli metsäherrat25 ja hei-

20. Yhteiskuntakäsitys selvittää, mihin yhteiskunnan järjestyksen ja koossapysymisen oletetaan perustuvan.
Yhteiskuntakäsitykset voidaan jakaa konsensusteoriaan, konflikti- eli pakkovaltateorian ja säänneltyjen kon-
fliktien teoriaan. Konsensus- eli integraatioteoriassa konfliktit nähdään haitallisina ja tarpeettomina häiriöti-
loina, joita pyritään välttämään. Yhteiskuntaa koossa pitäviä voimia ovat säännöt, rakenteet ja yhteisymmär-
rys. Esim. Kettunen 1998, s. 66–72.

21. Roiko-Jokelan käyttämät tyypittelyt konflikteista ovat asia-, arvo-, etu-, intressi- ja kognitiivinen konflikti.
Asiakonflikteissa ongelmat syntyvät tilanteissa, joissa ei päästä yksimielisyyteen yhteiskunnan eduista.
Arvokonfliktissa on ristiriita siitä, mikä on hyvä lopputulos yhteisön kannalta. Etukonfliktissa on kyse
poliittisten etujen niukkuudesta. Intressikonflikti aiheutuu toiminnan erilaisesta vaikutuksesta ryhmien
hyvinvointiin. Kognitiivisessa konfliktissa asia ymmärretään eri tavoin. Roiko-Jokela 2003, s. 29. Konflik-
tien tarkempi tutkimus tässä yhteydessä vaatisi mahdollisuutta aatehistoriallisten metodien käyttöön. 

22. Kalela 2001, s. 17.
23. Laitakari E. 1960, s. 99.
24. Esimerkiksi Ismo Björn on päätynyt käyttämään väitöskirjassaan Kaikki irti metsästä termejä esiteollinen,

teollinen ja jälkiteollinen. ”Terminä esiteollinen ei ole hyvä, koska se viittaa ikään kuin metsänkäytön tule-
vaan teolliseen käyttöön. Koska termin korvaaminen esimerkiksi talonpoikaisella tai paikallisella metsän-
käytöllä on yhtä ongelmallista, on tutkimuksessa päädytty käyttämään käsitettä esiteollinen.” Björn 2000, s.
17.
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dän virantoimituksensa kohteina olleet pohjoissuomalaiset ihmiset. Haaskaajiksi aikaisem-
massa tutkimuksessa tuomitut henkilöt on nostettu objektin osasta subjekteiksi, joilla oli
oma taustansa, omat syynsä ja tarpeensa käyttää kruununmetsää eri tavoin. Olen koettanut
nostaa esiin heitä yksilöinä, ei vain pelkkinä numeroina tilastoista.

Metsäherra tässä tutkimuksessa tarkoittaa nimenomaan kruunun palveluksessa ollutta
metsänhoitajaa. Yksityinen metsäteollisuus alkoi työllistää metsänhoitajia oikeastaan vasta
1890-luvun jälkeen. Metsäherra ei ole ainoa sana, jonka merkitystä olen joutunut pohti-
maan tarkemmin. Metsäalan termistö tulee selvitettyä tutkimuksessa sitä mukaa kuin alaa
käsitellään.

Varsinaisten käsittelylukujen yhteydessä käy tarkemmin ilmi, milloin joku kanssakäy-
misen muoto tai jopa selvä yhteentörmäyskohta alkoi muuttaa luonnettaan joko elinkeinon
loppumisen (terva ja kaski) tai lainsäädännön muuttumisen myötä. Tätä tutkimusta ei voi
päättää selvästi tiettyyn vuoteen, koska kanssakäyminen ja ongelmakohdat elivät ja muut-
tivat muotoaan koko ajan. Vuosisatojen eli 1800- ja 1900-lukujen vaihde oli kuitenkin sel-
västi muutosaikaa metsähallinnon ja paikallisen väestön suhteissa. Osatekijänä olivat luon-
nollisesti valtakunnan politiikan muutokset, muun muassa ensimmäinen sortokausi, jonka
aikana metsähallinnon johto vaihtui. Osatekijä oli myös se, että kruununmetsien asuttami-
nen helpottui 1900-luvun alussa väliaikaisesti, kunnes jälleen vuonna 1909 kruununmetsä-
torppien perustaminen loppui järjestelmän uudelleen organisoinnin takia. Samoin 1900-
luvun alussa alkanut yhtiöiden ja talonpoikien ”metsäsota” vei osaltaan julkisen sanan ja
poliittisten päättäjien mielenkiinnon. Esimerkiksi Kalle Kajanderin kirja Yhtiöt ja metsät
vuodelta 1901 toi julkisuuteen aihepiirin, joka syrjäytti kruununmetsiin liittyneet ongelmat.
Yhtiöiden maanhankinta nousikin 1900-luvun alussa yhteiskunnalliseksi kysymykseksi,
johon etsittiin pitkään ratkaisua komiteoiden ja lainsäädännön avulla.

Metsähallitus kruununmetsien käyttäjänä ja valvojana on ollut merkittävä osa Suomen
valtion metsäpolitiikkaa26. Politiikka muotoutui voimakkaasti Suomen metsäteollisuuden
nousun mukana. Vastaavasti valtion oma metsäpolitiikka ohjasi talonpoikaisen väestön27

perinteistä metsänkäyttöä. Välillisesti tutkimuksessa on siis kysymys siitä, miten pohjois-
suomalaisen väestön elämänmuodot muokkautuivat valtakunnallisen metsäpolitiikan
muuttumisen myötä.

Metsähallitus aloitti organisaationsa rakentamisen Pohjois-Suomessa aikana, jolloin
metsä muuttui rahaksi eli puulla alkoi olla yhä enemmän taloudellista merkitystä omista-
jalleen. Orastava sahateollisuus höyrysahoineen tarvitsi pohjoisen puuta, jolloin metsähal-
litus ja sahateollisuus kohtasivat toisensa. Myös tätä yhteistyötä ja sen seurauksia sivutaan.

25. Tutkimuksen nimessä oleva metsäherra-sana on oleellinen osa 1800-luvulla käytössä ollutta metsäsanastoa.
Vuoden 1881 Suomalaisen metsäsanaston ehdoitelmassa tarjottiin ruotsalaiselle forstmästare-sanalle kään-
nöstä 'metsänhoitaja, forstmestari, metsäherra'. Sanasto oli P. W. Hannikaisen ja F. G. Bergrothin kokoama ja
E. Lönnrotin tarkastama. Kansan suussa metsänhoitajat muuttuivat 'metänhoetajiksi, mehtäherroiksi, vos-
mestareiksi, hosmestareiksi, yliherr- metsänhoetajiksi' hiukan murrealueesta riippuen. Kortesalmi 1964, s.
80, 85.

26. Varsinainen metsätaloudellinen ja metsätieteellinen tarkastelu on syytä erottaa metsäpoliittisesta näkökul-
masta. 

27. Talonpoikaisto (parempi talonpojisto) ja talonpoika ovat termejä, joiden käyttö tässä tutkimuksessa tuottaa
hankaluuksia. Aikalaisten käsitysten mukaan 1800-luvun talonpoika oli talollinen. Näin ollen silloinen kie-
lenkäyttö ei laskenut talonpoikiin muuta maalaisväestöä ja säätyraja oli voimassa vuoteen 1907 asti. Matti
Peltonen toteaakin olevan mielenkiintoista, että rahvaan ja talollisten välisen säätyrajan murtuminen on vielä
tutkimatta. Peltonen 1992B, s. 133.
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Jonkin verran tutkitaan sahateollisuuden ja metsähallinnon varhaisimpia suhteita silloin,
kun ne liittyvät siihen, miten metsähallinto arvotti28 sahateollisuuden ja maalaisväestön
metsän käytön. Teollisuuspiirien ja metsähallinnon väliset suhteet sinällään vaativat oman
tutkimuksensa, ja samalla asiaa joudutaan tarkastelemaan pitemmältä ajalta.

Jotta tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan, käydään maa-
laisväestön ja metsähallinnon kohtaamisia läpi systemaattisesti. Lähtökohtana on hallinnon
muotoutuminen ja vakiintuminen Pohjois-Suomessa. Hallinnon kohdalla huomio kiinnit-
tyy ensimmäisiin metsävirkamiehiin, heidän asemaansa ja osuuteensa metsähallinnon toi-
minnan vakiintumisessa. Sahateollisuuden vapauttamisen ja metsähallinnon perustamisen
yhteyttä on pohdittu jonkin verran saatavilla olevan tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Rinnalle olen nostanut kansan suhteen metsään ja sen, miten suhde muuttui metsähalli-
tuksen tulon myötä. Yhtenä lähtökohtana on ollut myös kruununmetsien käyttö asutuksessa
ja raivauksen myötä maanviljelyssä eli se, minkälaisen toimeentulomahdollisuuden kruu-
nunmetsä tarjosi metsähallinnon muotoutumisen yhteydessä. Pohjois-Suomen kruunun-
metsien asutus oli konkreettisesti metsiin tukeutuvaa ja metsän suojaan syntynyttä asutusta,
joko kruununmetsätorppina tai kruununuudistiloina.

Kruununmetsätorppa-asutuksesta on useita opinnäytetöitä29, joten en ole tässä yhtey-
dessä selvittänyt kruununmetsätorpparilaitoksen kehityskaarta. Tässä tutkimuksessa ei
ensisijaisesti tarkastella kruununmetsätorppia asutuksen leviämisen näkökulmasta. Pää-
huomio on sen sijaan siinä, mikä merkitys kruununmetsätorppa-asutuksella oli Pohjois-
Suomen metsien käytössä ja miten metsähallinnon edustajat suhtautuivat kruununmetsä-
torppareihin ja heidän pyrkimyksiin saada asuinmahdollisuus kruununmetsistä.

Metsäpolitiikalla tarkoitetaan yleensä hallitusvallan harjoittamaa metsätalouden kont-
rollointia. Metsäpolitiikka on se talouspolitiikan osa, joka käsittelee metsien ja metsäta-
louden julkisoikeudellista ja taloudellista asemaa valtion- ja kansantaloudessa.30 Tässä
tapauksessa kohteena on siis metsähallituksen harjoittama metsätalouden kontrollointi
Pohjois-Suomessa, mutta metsäpolitiikkaa on tarkasteltu myös kruununmetsää käyttävän
tilallisen ja tilattoman näkökulmasta.

Metsähallinnon historia vaikuttaa ensisilmäyksellä erilaisten asetusten ja säännösten
historialta. Tutkimuskirjallisuus, runsas tilastoaineisto ja sirpaleinen arkistoaineisto johdat-
tavat salakavalasti siihen, että tutkija kirjoittaa siitä, kuinka paljon myytiin puuta vuosittain
tai kuinka paljon saatiin tuloja metsistä. Metsähallinnon historiasta tulee helposti vain osa
suurta suomalaisen metsätalouden voittokulkua, jossa vain sivupiirteenä voidaan mainita
metsähallinnon virkamiesten kohtaaminen metsää oman oikeustajunsa ja perinteisten
oikeuksiensa nojalla käyttäneiden pohjoissuomalaisten kanssa.

28. Tieteellisessä arvotutkimuksessa erotetaan arvostelmat ja arvostukset. Arvostelmat eli suhteellisen yleiset
arviointikriteerit sekä arvostukset eli henkilökohtaiset asenteet eli preferenssit sisältyvät arvoihin. Loukola
& Lybäck 2006, s. 304–308.

29. Esimerkiksi Antero Tervonen, Päivi Tervonen, Erkki Seitajärvi Oulun yliopistosta ja Päivi Rossi Jyväskylän
yliopistosta (Uudistorpasta asuintilaksi 1993) ovat tehneet pro gradun kruununmetsätorpista. Jouni Aarnio
on tehnyt väitöskirjan, joka käsittelee Pielisjärven kruununmetsiä ja kruununmetsätorppareita.

30. Metsäpolitiikasta ilmestyi vuonna 1993 teos Metsäpolitiikka valinkauhassa. Kyseisessä artikkelikokoel-
massa on Matti Palon artikkeli Ympäristötietoisen metsäpolitiikan strategia. Palo toteaa: ”Metsäpolitiikalla
tarkoitetaan alustavan suppean määritelmän mukaan sitä tavoitteiden, keinojen ja rajoitteiden kokonaisuutta,
jolla metsätaloutta pyritään markkinamekanismin ulkopuolelta ohjaamaan.” Palo 1993, s. 311.
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Tämän tutkimuksen kannalta on yhtä tärkeää tietää, mitä ajatteli metsästä kruununmet-
sää käyttänyt pohjoissuomalainen ja mitä metsähallintoa edustanut metsänhoitaja. Mitä
todella tapahtui, kun metsänhoitaja ja talonpoika tai tilaton kohtasivat toisensa kruunun-
metsissä? Erosivatko heidän ajatuskantansa ja -tapansa, mentaliteettinsa, siinä, miten suh-
tautua metsään?

Ainoa keino tämän selvittämiseksi on se, että pyrkii käyttämään jo olemassa olevaa
aineistoa eri tavalla. Lähdeaineistosta täytyy etsiä ne kohdat, joissa ihmiset kohtasivat met-
siä käyttäessään. Koko työtä ei voi sen pitkän aikaperspektiivin ja tutkimusaiheiden erilai-
suuden vuoksi tehdä mikrohistorian näkökulmasta, mutta joissakin kohdin on mahdollista
nostaa esille yksittäistapauksia niin metsänhoitajien kuin kruununmetsää käyttäneiden jou-
kosta.

Metsähallinnon perustamistaustaa kuvastaa olennaisesti von Bergin lausahdus: ”Suo-
menmaan onni on Suomenmaan metsien nojassa.” Harvemmin sen sijaan on kysytty,
asuiko kansan onni Suomenmaan metsissä 1800-luvulla. Jos vastausta etsii kansan muis-
tista, kansanperinteestä, niin vastaus kuuluu — ei! Vastaus on ennemminkin se, että Suo-
men kansa on aina vihannut metsiään ja haaskannut niitä surutta.31 Tämän tutkimuksen
yhteydessä joutuu miettimään sitä, kuinka pitkälle kansanperinne tässä yhteydessä käy
yksiin historiallisten tapahtumien kanssa.

1.3 Tutkimusaineisto

Oulun maakunta-arkistossa säilytettävät metsähallinnon eri hoitoalueiden ja tarkastuspii-
rien arkistot ovat tämän tutkimuksen käytetyimmät ja tärkeimmät arkistokokonaisuudet.32

Lähderyhmiä ovat muun muassa hoitoalueilla toimineiden metsänhoitajien virantoimitus-
päiväkirjat, haaskausluettelot, erilaiset vuosikertomukset ja kirjeenvaihto. Näistä lähderyh-
mistä selviää ennen kaikkea se, mitkä olivat metsäviranomaisten tehtävät Pohjois-Suomen
kruununmetsissä 1860-luvulta alkaen. Tutkimuksen aikana ja oman tietämyksen kasvaessa
arkistotyöskentelyn painopiste siirtyi yhä selvemmin sellaisiin hoitoalueisiin, joissa met-
sänhoitajat kohtasivat pohjoissuomalaiset useimmin niin hyvässä kuin pahassa. Myös met-
sänhoitajien kirjeenvaihto hallinnon sisällä sekä erityisesti eri käräjäkuntien tuomiokirjaot-
teet kertovat metsähallinnon ja paikallisen väestön suhteista sekä kanssakäymisestä kruu-
nunmetsissä.

Ensimmäisen pelkästään Pohjois-Suomessa toimineen metsänhoitajan eli lääninmetsän-
hoitajan 1850-luvulla tuottama aineisto on sijoitettu Iin tarkastuspiirin yhteyteen. Läänin-
metsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat tuovat esille tietoa, jota ei ole aikaisemmin käy-

31. Virtanen L. 1994, s. 134. Virtasen mukaan ajatuksen on lausunut kansanrunouden seminaarissa 1960-luvulla
professori Jouko Hautala.

32. Metsähallinto on tuottanut valtavan lähdeaineiston. Osa lähdemateriaalistani on kvantitatiivista, jonka voi
esittää kvantitatiivisessa muodossa. Lopullinen analyysi tapahtuu kuitenkin kvalitatiivisesti. Koska kvantita-
tiivinen aineisto on suuri, sen esittämiskeinoja on joutunut miettimään tarkkaan. Varsinaiseen taloushisto-
rialliseen analyysiin tässä tutkimuksessa ei pyritä. Historiatieteiden metodeja käyttäen luon rekonstruktion
käsillä olevista ilmiöistä, jolloin valitut painatukset ja rakennetut yhteydet eivät jätä tutkimusta deskription
tasolle. Alkuperäislähteiden valiteetti korostuu jo pelkästään sillä, että samat tiedot tulevat esille useista eri
lähderyhmistä.
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tetty tutkimuksessa. Nämä lähteet ovat syntyneet ensisijaisesti metsähallinnon tarpeita var-
ten, jolloin ne kertovat pääasiassa viranomaisten virantoimitukseen kuuluvista työtehtä-
vistä. Se, mitä ajateltiin metsästä, sen käytöstä ja käyttäjistä, on oivallettava asiayhteydestä.

Lähdeaineiston laajuuden vuoksi on mahdotonta sanoa, kuinka tarkkaan virkatyönä syn-
tynyt aineisto on säilynyt. Nykyisistä arkistoluetteloista ei käy ilmi, mikä on ollut esimer-
kiksi hoitoalueiden arkistoaineiston taival ennen Oulun maakunta-arkistoon päätymistä.
Myös hoitoalueiden lopettaminen ja yhdistäminen aiheuttavat sen, että arkistot eivät ole
säilyneet alkuperäisinä kokonaisuuksina. Kohtaloa voi arvailla ja vertailla arkistoluetteloja.
Joskus home on pitänyt huolen siitä, ettei tutkijan tarvitse arkistokansioita availla. Esimer-
kiksi Iin hoitoalueen arkistoaineisto on osittain homehtunut ja turmeltunut. Myöskin tuli-
palot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että tutkijan työtaakka joko helpottuu tai vaikeutuu.
Esimerkiksi Kalajoen hoitoalueen metsänhoitajan Väinö Alopaeuksen kotia Sievissä koet-
teli tulipalo 1900-luvun alkupuolella. Hoitoalueen arkistoaineistoa paloi ja samalla katosi-
vat historiallisesti arvokkaat, juuri otetut valokuvat alueen kruununmetsätorpista.33

Joskus diaaritietojen perusteella uskoo tekevänsä löydön. Mielenkiintoisilta vaikutta-
neita kirjeitä ei kuitenkaan löydy saapuneiden tai lähteneiden kirjeiden joukosta. Joko met-
sänhoitaja on hukannut kirjeet tai aika on vienyt ne mennessään. Hoitoalueiden lukuisuu-
den, ihmisten ja virkatalojen vaihtuvuuden sekä persoonallisten arkistointitapojen vuoksi
lähdeaineisto ei ole yhtenäistä, pikemminkin sekalaista.34

Aineistoa on yksinkertaisesti runsaasti ja saman aineiston tai tiedon voi tavoittaa useaa
kautta. Esimerkiksi diaaritietojen ja lähteneiden kirjeiden jäljenteiden joukossa on kuulu-
tuksia, joita luettiin kirkossa paikalliselle väestölle. Vielä 1800-luvun loppupuoliskolla kir-
kossa luetut kuulutukset saattoivat olla ainoa tietolähde monelle syrjäkyläläiselle. Kir-
koissa luettiin viranomaiskuulutusten jälkeen paikallisten viranomaisten tiedotuksia, jotka
nimenomaan koskivat paikallisten asukkaiden asioita.35 Näitä aluemetsänhoitajien laati-
mia kuulutuksia on taltioitu myös seurakunnan arkistoihin.

Metsähallituksen aineistoa 1800-luvun osalta on mahdotonta käydä läpi systemaatti-
sesti, kansio kansiolta. Arkistolähteitten määrää paisuttaa se, että hoitoalueiden tuottama
tieto toimitettiin ensin tarkastuspiireihin, joista se edelleen meni ylimetsänhoitajan käsien
kautta Helsinkiin metsähallintoon. Samat asiat kirjattiin moneen kertaan itse hoitoalueella
ja myös tarkastuspiirissä. Luonteenomaista oli myös se, että metsänhoitajien tehtäviin kuu-
lui erilaisten diaarien, raporttien, tilastojen, luetteloiden ja yhteenvetojen laadinta useam-
paan otteeseen. Päivittäinen päiväkirjan pito vei myös runsaasti aikaa. Samat metsänhoita-
jat hoitivat niin puiden leimauksen kuin manuaalisen toimistotyönkin. Viran luonteeseen
kuului lisäksi kaiken kaikinpuolinen kirjaus. Hoitoalueen pieninkin asia piti esittää viralli-

33. Aarre Alopaeuksen tiedonanto 1995. Alopaeuksen isä oli Kalajoen hoitoalueen aluemetsänhoitajana v. 1905
alkaen. Ks. Keskipohjalaisia elämäkertoja 1995. Tätä tietoa ei tavoita arkistoluetteloiden kautta, joten aineis-
ton puutteita ei osaa aina edes rekisteröidä.

34. Lähdeviitteet on merkitty siten, että ensin on mainittu asiakirjan nimi, mikäli se on ollut mahdollista. Seuraa-
vaksi on merkitty signum ja sarja, sitten arkistokokonaisuus. Olen käyttänyt metsähallituksen arkistoluette-
loissa käytössä olevaa merkintätapaa, eli ensin on signum ja sitten sarja. Aina asiakirjaa ei pysty loogisesti ja
tarkasti yksilöimään. Tällöin olen käyttänyt pelkästään signumia ja sen yhteydessä ollutta sarjan nimeä.
Asiakirjan luonne käy tarkemmin ilmi yleensä itse tekstissä. Esimerkiksi: Luettelo kaskenviljelykseen sove-
liaista metsämaista 1870. BVf:1, sekalaiset muut luettelot. Muonion ha. OMA. Tätä samaa periaatetta nou-
datan läpi työn.

35. Pitkänen 1996, s. 127–128.
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sesti kirjeitse tarkastuspiirin ylimetsänhoitajalle. Päivittäiset rutiinimerkinnät täyttävät run-
saasti asiakirjasivuja,  ja sivujen läpikäyminen vaatii tiukkaa kontrollia tutkijalta.

Viranhoitopäiväkirjojen avulla voi selvittää sitä, mikä oli metsänhoitajien päivittäinen
ja virallinen työsarka. Ennen kaikkea päiväkirjoista käy ilmi se, mitkä työtehtävät nousivat
eri puolilla Pohjois-Suomea tärkeimmiksi. Vuosikertomusten avulla saa kokonaiskuvan
hoitoalueiden töiden edistymisestä. Lähderyhminä nämä ovat työläitä läpikäytäviksi, mutta
antoisia sisällöltään. Haaskausluettelot puolestaan valottavat sitä, minkä verran ja missä
tapahtui haaskauksia eli varastettiin kruununpuita kruununmetsistä. Näissä luetteloissa
haaskaaja on usein kuitenkin vain nimetön ja motiiviton. Selitykset ja syyt tekoihin on haet-
tava muualta. Samoin tervanpolttajien ja kaskimaiden luettelot kertovat vain siitä, miten ja
missä sai polttaa tervaa tai kasketa. Selitystä siihen, miksi haluttiin esimerkiksi kasketa, ei
ole metsähallinnon arkistoissa. Sekin selitys on haettava muualta.

Kruununmetsien asutus luonnollisesti tuotti oman lähdeaineistonsa. Kruununmetsätorp-
parien katselmuspöytäkirjat ja torppasopimukset tuovat esille sen, millaisissa olosuhteissa
kruununmetsätorpissa elettiin. Kruununmetsätorppariksi haluavien motiivit täytyy etsiä
muista lähderyhmistä, koska varsinaisia kirjallisia hakemuksia perusteluineen ei suoraan
ole. Kruununmetsätorppareita ja yksityismaan asukkaita koskenut kruununmetsien laidun-
taminen ja niittyjen käyttö maanviljelyksessä on myös kirjattu metsähallinnon lähteisiin,
tosin vain lukumäärinä. Selitys siihen, miksi laidunnettiin, löytyy paremmin sanomaleh-
distä tai valtiopäiväasiakirjoista.

Oulun maakunta-arkistossa sijaitsevat kuvernöörien kertomukset (myös Kansallisarkis-
tossa ja tilastokeskuksen arkistossa) sekä kruununvoutien ja nimismiesten arkistot antavat
myös tietoa Pohjois-Suomen metsien hoidosta, hallinnasta ja tilasta. Ne kertovat lyhyesti
sen, mikä oli viranomaisen käsitys esimerkiksi metsänhoidon edistymisestä Pohjois-Suo-
messa tai miten muut viranomaiset näkivät paikallisen väestön metsänkäytön. Nimismies-
ten kertomusten perusteella saa tietoa siitä, mikä oli eri elinkeinojen osuus eri puolella Poh-
jois-Suomea.

Käräjäkuntien tuomiokirjaotteet ovat merkittävä lähderyhmä hoitoalueiden arkistoissa.
Pöytäkirjat kirjoitettiin oikeudenkäynneistä, joita käytiin metsänhaaskaustapauksista tai
metsänkäyttöoikeuksista. Julkisen esivallan edessä käräjillä tehtiin tiliä siitä, miten metsiä
oli käytetty laillisesti tai laittomasti ja mitä mahdollisesti kruununmetsistä siinä yhteydessä
ajateltiin. Oikeudenkäyntiasiakirjat valaisevat ennen kaikkea yksittäisten ihmisten tarpeita
ja mahdollisia julkituotuja perusteluja käyttää kruununmetsää. Tässä tutkimuksessa on
käytetty sekä metsähallinnolle tuomiokunnasta tulleita tuomiokirjaotteita että alkuperäisiä
tuomiokirjoja. Lisäksi hoitoalueiden arkistosta löytyy tarkkoja yhteenvetoja oikeuden-
käyntitapausten edistymisestä ja päätöksistä.

Metsähallinto itse on siis arkistoinut myös pöytäkirjaotteet tapauksista, joissa se on jou-
tunut vastakkain metsänhaaskaajien, varkaiden tai luvatta kruununmetsiä asuttaneiden
kanssa. Jos hoitoalueiden käräjäpöytäkirjaotesarjat ovat puutteellisia, olen käyttänyt alku-
peräisiä pöytäkirjoja. Esimerkiksi Iin hoitoalueen aineistosta osa oli käyttökelvotonta. Tuo-
miokirjojen käyttöä ja käytön ongelmallisuutta tässä tutkimuksessa käsitellään enemmän
varsinaisessa käsittelyluvussa.

Kansallisarkistossa sijaitseva metsähallituksen oma arkisto muodostaa myös yhden
kokonaisuuden lähteitteni joukossa, mutta pääasiassa samat tiedot ovat saatavissa tarkem-
pina paikallisten hoitoalueiden kautta. Erityisen arvokkaana ja uutta tietoa tuovana pidän
senaatin maanviljelystoimikunnan Pohjois-Suomen kruununmetsiä koskevia asiakirjoja.
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Myös muita senaatin lähderyhmiä käyttäen on mahdollista saada lisätietoja kruununmet-
sien hallinnasta.

Eri viranomaisten, niin metsä- kuin hallintoviranomaistenkin, tuottama aineisto kertoo
nimenomaan metsien käytöstä ja hallinnasta viranomaisten näkökulmasta. Näkökulmaa
ohjasi se, mitä oli kirjoitettu asetuksiin, lakeihin tai metsänhoitajien käsikirjaan. Helsin-
gistä tai tarkastuspiiristä tulleet ohjeet viitoittivat varsinaisen toiminnan kentällä. Näkökul-
maa ohjasi sekin, mikä oli Pohjois-Suomeen tulleiden metsänhoitajien oma lähtökohta,
syntytausta. Nimikirjojen ja erilaisten matrikkelien avulla on mahdollista selvittää metsä-
viranomaisten taustat ja koulutus. Oulun läänissä vaikuttaneiden metsänhoitajien henkilö-
kohtaista kirjeenvaihtoa heti 1860-luvun alusta en ole löytänyt. Ainoastaan A. G. Blom-
qvistille saapuneet kirjeet ovat tallessa. Näiden kirjeiden kautta on ollut mahdollisuus saada
tuntumaa siitä, mitä ajateltiin kruununmetsistä ja metsähallinnosta yksityishenkilöinä.36

Painetuista lähteistä kysymykseen tulevat ennen kaikkea valtiopäiväasiakirjat sekä nii-
den ohella metsiä käsittelevät komiteajulkaisut, joita on ilmestynyt useitakin 1800- ja
1900-luvulla. Komiteanmietintöjen anti on työni kannalta arvokas. Komiteoiden jäsenet
edustivat yleensä eri näkemyksiä ja käsityksiä metsien hallinnasta ja hoidosta. Tosin komi-
teoissa ei ollut mukana metsää käyttäviä talonpoikia tai tilattomia.

Tässä tutkimuksessa käytetyt komiteanmietinnöt edustavatkin metsähallinnon, sahate-
ollisuuden ja johtavissa asemissa olevien poliitikkojen näkemyksiä. Komiteanmietinnöt
koottiin 1800-luvulla useimmiten käymällä paikalla kyselemässä tai lähettämällä haastat-
telukysymyksiä esimerkiksi kunnallisille viranomaisille tai luottamusmiehille. Mietintöi-
hin on usein koottu yhteenvetoja metsähallinnon ja sahateollisuuden tilastosarjoista ja
myös uutta tilastoaineistoa esimerkiksi kruununmetsätorppareista.

Varhaisimmat 1860-luvulla ilmestyneet komiteanmietinnöt kruununmetsien käytöstä ja
olosuhteista (Kommissionens för undersökning av förhållandena inom kronoskogarna i
Finland, slutliga yttrande och förslag i ämnet) ovat erittäin tärkeitä työni kannalta. Komi-
teanmietinnöt tehtiin valtiopäivillä metsähallintoa kohtaan esitettyjen syytösten vuoksi.
Mietinnöt antavat monipuolista ja selventävää tietoa metsähallinnon toimista sekä paikal-
listen asukkaiden tunnoista 1860-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä eli 1870-luvulla
ilmestyi eräänlainen yhteenvetomietintö kyseiseltä Kruununmetsien tarkastuskomissi-
onilta (1872) ja liikahakkuita käsitellyt mietintö (Ifrån kommittén för bedömande af frågan
om bevarad öfveravverkning i Finlands skogar 1874).

Mietinnöt kruununmetsätaloudesta (1900:5), yksityismetsistä (1900:4), tilattoman väes-
tön alakomitealta (1901:12b) sekä valtion metsäkomitealta (1920:16) ovat myös tärkeä läh-
deryhmä useastakin syystä. Niiden yhteyteen laadittiin historiallinen taustaluku sekä koot-
tiin aineistoa tilanteesta sillä hetkellä. Nämä mietinnöt kuvastavat hyvin sitä, miten eri int-
ressipiirit suhtautuivat valtionmaiden asuttamiseen ja metsätalouteen.

Erilaiset tilastojulkaisut (SVT- ja STV-sarjat) ovat tukemassa alkuperäislähteistä saatuja
tietoja. Suomen virallisen tilaston sarjoista tulevat kysymykseen pääasiassa SVT II, eli ker-
tomukset maan taloudellisesta tilanteesta. SVT XVII -sarja (metsätilasto) alkaa vuodesta
1865, jolloin ilmestyi ruotsinkielisenä Forststyrelsens underdåniga berättelse om förvalt-
ningen af Kronoskogarne i Finland år 1865. Yhtenäisempänä, tosin ei vielä vuosittaisena,
tilasto jatkuu vuodesta 1872. Tilaston anti on ennen kaikkea se, että siihen on kerätty

36. A. Kiven ja Hyrynsalmen hoitoalueen metsänhoitaja Svanströmin kirjeenvaihto on tunnettu, mutta se ei
käsittele tätä aihepiiriä. Matti Leikolan tiedonanto 1994.
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yhteenvetona hallinnon laajentuminen, kartoitustyön edistyminen, kruununmetsätorppa-
rien lukumäärät sekä varsinkin hoitoalueiden tulot ja menot vuosittain.

Alkuperäislähteenä käytettyä kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta olen käyttänyt etsi-
essäni erilaisia näkökulmia sekä taustatietoja. Monesti juuri kirjallisuuden kautta on osan-
nut tarkemmin syventyä alkuperäisiin lähteisiin ja löytänyt selityksiä ongelmakohdille.
Alkuperäislähteiden joukkoon kuuluu useita 1800-luvun lopulla julkaistuja metsänhoita-
jien kirjoituksia metsähallinnosta ja paikallista olosuhteista Pohjois-Suomessa. Erityisen
arvokkaita työni kannalta ovat olleet Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Ernfred Fors-
strömin artikkelit. Puhtaasti muistelmana voidaan pitää metsänhoitaja G. W. Forsströmin
Metsäherrana Lapissa -teosta, joka saatiin julkaista 1980-luvulla noin 60 vuotta tekijänsä
kuoleman jälkeen. Teos käsittelee tapahtumia Sodankylän alueella 1890-luvulta lähtien ja
antaa kuvan metsäherran elämästä Suomen Lapissa aikana, jolloin metsätalous oli lähte-
mässä kiivaaseen nousuun. Kuvaavaa ja äärimmilleen vietyä varovaisuutta on se, että muis-
telmat saatiin julkaista vasta usean vuosikymmenen kuluttua tekijänsä kuolemasta. Perus-
teluina oli, ettei ketään loukattaisi.

Suomalaiset kirjailijat ovat tuottaneet teoksia, jotka selvästi liittyvät tutkimusaiheeseeni
ja jotka ovat aikanaan nostaneet kohua. Metsähallintoon liittyvissä romaaneissa on taustalla
ollut useimmiten selvästi paikannettava ja tunnistettava tapaus, jonka kirjailija on muokan-
nut omia tarpeitaan varten kaunokirjalliseksi tuotteeksi. Varsinkin Juhana Kokko (nimi-
merkki Kyösti) teoksellaan Kruunun metsissä sai vuonna 1891 aikaan kohun, jonka jäljet
löytyvät selvästi Iijokilaaksosta. Myös Ilmari Kiannon kruununmetsiä tai kruununmetsä-
torppareita käsittelevät teokset (Metsäherran herjaaja, Punainen viiva) 1910-luvulta avaa-
vat näkökulmaa tutkimusteemaan. Kirjallisuudentutkimuksessa 1800-luvun lopulla ilmes-
tyneitä teoksia pidetään yhteiskunnallisen realismin edustajina, joten sitä kautta niiden kat-
sotaan edustaneen silloista historiallista ja yhteiskunnallista todellisuutta, tosin esteetti-
sessä muodossa.37 Pekka Haatanen on pohtinut teoksessaan Suomen maalaisköyhälistö tut-
kimuksen ja kaunokirjallisuuden valossa, kuinka käyttökelpoista kaunokirjallisuus on esi-
merkiksi historiantutkimuksessa. Haatasen mielestä kaunokirjallisuus täydentää ja elävöit-
tää tutkimuskohteesta jo muitten lähteitten kautta saatua tietoa.38 Kaunokirjallisuuden
käyttökelpoisuus historiantutkimuksessa tulee esille luvussa, jossa pohditaan kaunokirjal-
lisuuden osuutta kruununmaiden asukkaiden arkielämän kuvaajana.

Myös yksittäiset metsänhoitajat kuin myös metsähallitusta vastustaneet henkilöt julkai-
sivat poleemisia kirjoja, joita olen käyttänyt selvitellessäni syitä yhteentörmäyksiin. Tällai-
sia poleemisiksi laskettavia teoksia ovat muun muassa nurmeslaisen kauppiaan Johan Pel-
likan kirjoitukset (Valtion maat ja metsät 1889, Valtion maitten ja metsien hoidosta 1887).
Pellikan kirjoitukset ovat täysin subjektiivisia, mutta ne kertovat jotakin ajan hengestä ja
tunnekuohuista.

Tärkeäksi lähderyhmäksi nousevat aikakaus- ja sanomalehdet, joista osa edustaa tässä
tutkimuksessa nimenomaan metsähallituksen ulkopuolista sekä metsätalouteen sitoutuma-
tonta näkökulmaa. Sanomalehdet ovat se kenttä, josta voi etsiä silloista paikallista mielipi-
dettä39. Varsinkin pohjoissuomalaisissa sanomalehdissä kirjoiteltiin runsaasti metsähalli-
tuksen toimintatavoista sekä suhteista paikalliseen väestöön. Sanomalehdistökirjoittelun
kautta olen myös yrittänyt päästä kiinni suoraan siihen, mitä kansa ajatteli metsähallin-

37. Karkama 1975, s. 21.
38. Haatanen 1968, s. 311–313.
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nosta. Joissakin tapauksissa lehtikirjoitus on ollut suoraan asianomaiselta tai välittäjänä on
toiminut paikallinen oppinut, kuten lukkari. Silloista mielipidekirjoittelua ei voi verrata
nykyiseen yleisönosastokirjoitteluun.

Käyttämäni sanomalehtiartikkelit ovat pääasiassa paikalliskirjeitä, jotka antavat useassa
tapauksessa arvokasta tietoa ajan hengestä sekä paikkakuntakohtaisia tietoja. Paikalliskir-
jeet täytyy erotella sanomalehden toimituksen tekemistä jutuista. Sanomalehdistön osalta
on otettava huomioon sekin, edustiko lehti suomenmielisyyttä vai ruotsinmielisyyttä tai
kenen intressejä lehti ensisijaisesti ajoi ja millaisia aiheita yleensä lehdessä käsiteltiin.
Kaikkia julkisuuteen tarjolla olleita mielipiteitä ei koskaan julkaistu, sillä sensuuri huo-
lehti, että lennokkaimmat ajatukset jäivät piiloon.

Yhtenä lähderyhmänä ovat myös erilaiset metsäsanastot40 ja hakuteokset, kuten metsän-
hoitajien matrikkelit. Suomenkielisen metsäsanaston kehitys tai kehittymättömyys selittää
omalta osaltaan suhteiden muotoutumista. Kansan suhtautumista ja kunnioitusta metsähal-
linnon virkamiehiin voi etsiä myös siitä, miten he käyttivät eri virkanimikkeitä metsänhoi-
tajista. Metsähallinnon kartta-aineisto on tällä hetkellä järjestelyn alla Kansallisarkistossa,
joten tässä tutkimuksessa karttoja ei ole käytetty ensisijaisesti lähdeaineistona.41

39. Tässä yhteydessä en ole pohtinut enempää sitä, mikä on yleinen mielipide. Sen sijaan käsittelen sanomaleh-
dissä ilmestyneitä mielipiteitä. Päiviö Tommilan ja Jorma Tiaisen mielestä yleinen mielipide pitäisi määri-
tellä kussakin tapauksessa erikseen. Esimerkiksi Tiainen itse on käyttänyt termiä ”julkinen keskustelu”.
Tommilan mukaan ”yleinen mielipide on nimityksenä ehkä harhaanjohtava, voidaan puhua julkisesta julki-
suudessa esiintyvästä mielipiteestä (public opion), mutta myös yhteisön mielipiteestä, jonka ei aina tarvitse
olla julkinen. Tommila 1974, s. 29–30; Tiainen 1969, s. 408–409.

40. Termi metsätalous on metsähyödykkeiden tuottamista sekä laajemmassa merkityksessä myös niiden jalosta-
mista. Metsätiede on metsää ja metsätaloutta tutkiva tiede. Metsätieteen alatieteitä ovat muun muassa met-
sänhoitotiede, metsänarvioimistiede, metsäteknologia ja metsätaloustiede. Metsätaloustiede eli metsäekono-
mia on metsätieteen osa, joka selvittelee metsän kasvatuksen ja käytön taloudellista puolta. Nämä mainitut
termit ovat nykykielen mukaisia. Vanhemmat ja osittain nykyisin vanhentuneet käsitteet selitetään silloin,
kun ne tulevat esille varsinaisissa käsittelyluvuissa.

41. Metsähallinnon arkistonhoitajan tiedonanto 2002.



2 Metsähallinnon tulo Pohjois-Suomeen

2.1 Metsänhoitajien ja hoitoalueiden aikaan

2.1.1 Lääninmetsänhoitajana Pohjois-Suomessa 1850-luvulla

Julistus väliaikaisesta metsänhoitolaitoksesta ja sen asettamisesta maanmittauksen ylihal-
lituksen yhteyteen annettiin 14.1.1851, ja viraston nimeksi tuli maanmittaus- ja metsänhoi-
toylihallitus. Näin suomalainen metsähallinto1 aloitti toimintansa hiukan epäitsenäisesti
1850-luvun alussa. Ensimmäinen oma suomalainen metsäasetus saatiin saman vuoden
syyskuussa. Asetus jakaantui kymmeneen eri artiklaan käsitellen niin kruununmetsiä, yksi-
tyistä metsänkäyttöä kuin sahateollisuutta. Ensimmäisessä artiklassa määriteltiin kruunun
metsämaat, kruununpuistot sekä alueiden käyttöoikeudet. Kuvernöörien, lääninmetsänhoi-
tajien ja kruununvoutien tehtäväksi määrättiin metsähallinnosta ja kruununmetsien käytös-
tä huolehtiminen.2

Julistuksen ja asetuksen perusteella jokaiseen lääniin piti asettaa lääninmetsänhoitaja ja
hänelle apulainen, jotka läänin kuvernöörin alaisuudessa valvoivat metsälakien noudatta-
mista. Apulaisen tehtävänä oli mitata metsämaita ja avustaa metsäntarkastuksissa ja -arvi-
oinneissa. Julistuksen mukaan myös kruununpuistojen erottaminen ja määrääminen oli toi-
mitettava. Ennen vuotta 1851 metsähallintoa Pohjois-Suomessa ei juurikaan ollut. Varhai-
simmat Ruotsin vallan ajan metsähallintoyritykset eivät vaikuttaneet alueen metsien käyt-
töön. Venäjän vallan aikana vuonna 1816 keisari ehdotti suunnitelman laatimista metsäta-
louden ja metsänhoidon parantamiseksi. Senaatti antoi vuonna 1823 vastauksen, jonka
mukaan toimenpiteisiin ei kuitenkaan ollut aihetta. Metsiä hoidettiin hyvin siellä, missä

1. Metsähallitus-nimi tuli käyttöön vuonna 1908; siihen asti sen nimi oli metsänhoitohallitus. Tässä tutkimuk-
sessa käytän lyhyempää nimeä eli metsähallitusta. Metsähallituksen perustamisvaiheita olen käsittelyt tar-
kemmin lisensiaattityössäni Metsäherrat ja metsäherrojen herjaajat (1995). Samassa yhteydessä olen käy-
nyt tarkemmin läpi suomalaisen metsähallinnon vaiheita aikaisemmilla vuosisadoilla.

2. Keisarillisen majesteetin Armollinen julistus väliaikaisen Forstmestaruus- eli Metsähallitusstaatin säätämi-
sestä Suomeen 14.1.1851; Keisarillisen Majesteetin armollinen Julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaan-
maassa, 9.9.1851.
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isojako oli jo pantu toimeen. Senaatin mukaan onneksi isojako oli kohta pantu toimeen
kaikkialla. Pahin uhka oli talojen pirstoutuneisuus ja yhteisomistus. Mieliä rauhoiteltiin
isollajaolla. Tilakohtaisen metsänjaon edistymisen myötä tilallisten odotettiin pitävän
parempaa huolta metsistään. Pohjois-Suomen osalta isonjaon edistyminen oli todellisuu-
dessa eri asia kuin eteläisessä tai keskisessä Suomessa. Tähän kohtaan palataan jatkossa.

Senaatin vastauksen myötä jouduttiin odottamaan kuitenkin vielä parikymmentä vuotta,
ennen kuin metsähallinto alkoi edistyä. Isonjaon yksistään olisi pitänyt riittää takaamaan
metsien säilyminen. Vuonna 1841 senaatti puuttui rautateollisuuden asioiden käsittelyn
yhteydessä välillisesti myös metsähallintoon. Rautateollisuudella oli luonnollisesti omat
intressit kysymyksessä, sillä sehän tarvitsi runsaasti polttopuuta tuotannossaan.3

Seuraavana vuonna, 1842, asiaa tutkimaan ja metsäasetusta luonnostelemaan asetettu
komitea sai valmiiksi mietintönsä4, jossa ei vielä esitetty varsinaisen metsäviraston perus-
tamista. Valtionmetsien valvonta esitettiin jätettäväksi läänien kuvernööreille; erillistä vir-
kakuntaa ei kannattanut perustaa. Mietinnön mukaan isonjaon yhteydessä syntyneet valtion
liikamaat5 oli tarkoitus luovuttaa silloisten asetusten mukaisesti yksityisille asuttamista
varten. Yksityismetsien valvonnan ei edes ajateltu kuuluvan valtiolle. Sahateollisuus oli
sen sijaan tarkoitus pitää edelleen vahvasti viranomaisten valvonnassa muun muassa rajoit-
tamalla höyrysahojen perustamista sekä asettamalla sahoille vuotuiset kiintiöt.

Vuoden 1842 mietintö lähti lausuntokierrokselle Suomen Talousseuralle sekä eri viran-
omaisille. Vasta usean vuoden ja useiden muutosten jälkeen mietintö tuli senaattiin vuonna
1848. Mietinnössä suositeltiin valtionmetsien valvonnan säilyttämistä edelleen kuvernöö-
reillä ja poliisiviranomaisilla; varsinaisen metsänhoitolaitoksen perustamista komitea piti
arveluttavana. Senaatinkaan mielestä metsänhoitolaitoksen perustaminen ei kannattanut,
koska vain osa laitoksen kustannuksista voitiin peittää puutavaran myynnillä. Varsinaista
metsänhävitystäkään senaatin mielestä ei tarvinnut pelätä, sillä uudisasutus voisi edetä
senaatin talousosaston valvonnan alla.

Mietintöä nousi vastustamaan muun muassa valtiovaraintoimituskunnan päällikkö
L. G. von Haartman, jonka mielestä erityiset metsävirkamiehet olivat tarpeellisia. Hänen
mielestään ei myöskään pitänyt luovuttaa kruununmetsiä ja -maita asutukseen, sillä uudis-
asutus oli aiheuttanut korvaamattomia vahinkoja.6 L. G. von Haartmanin kirjallista lausun-
toa metsähallinnon ja virkamiesten tarpeellisuudesta on siteerattu mielellään useissa
yhteyksissä. Lausunnon on katsottu osoittaneen hänen kaukonäköisyyttään, miten metsä-
hallinto piti järjestää kruununmailla ja kruunun liikamailla.

Vuonna 1849 senaatti asetti metsälakiehdotuksen tarkastuskomitean, joka hahmotteli
metsänhoitolaitoksen tulevan toiminnan raamit. Niin ensimmäiset varsinaiset metsähallin-
non virkamiehet aloittivat toimensa maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen alai-

3. Meinander 1945, s. 210–211; Ilvessalo L. 1932, s. 35–36.
4. Förslag till Ny Skogs-Ordning, 28.2.1842.
5. Liikamaa oli maa-alue, joka oli ennen isoajakoa kuulunut taloille, mutta isossajaossa alue ei mahtunut

taloille manttaalin mukaan annettuun tilusalaan. Jutikkala 1958, s. 254. Pohjois-Suomen osalta kruunun lii-
kamaa-käsite oli suurelle osalle väestöä tuntematon 1800-luvun puolivälissä, koska isojako oli vasta teon
alla monin paikoin tai se oli muilla sopimuksilla siirretty kauemmaksi tulevaisuuteen. Ylimääräiset maat
nähtiin useimmiten eräänlaisena yhteismaana, joka ei oikeastaan kuulunut kenellekään. Isoajakoa ja liika-
maakäsitettä käsitellään tarkemmin luvussa 3.

6. Ilvessalo L. 1932, s. 35–36; Laitakari E. 1960, s. 15–17. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen arvioida enempää
Haartmanin osuutta metsähallinnon perustamisen taustalla.
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suudessa vuonna 1851. Väliaikainen metsänhoitolaitos virkamiehineen yhdistettiin siis
samaan keskusvirastoon kuin maanmittauksesta huolehtineet maanmittarit. Virkakunta eli
lääninmetsänhoitajat apulaisineen koottiin niistä henkilöistä, jotka parhaiten sillä hetkellä
tunsivat Suomen metsiä, eli pääasiassa maanmittareista.

Lääninmetsänhoitajat sijoitettiin nimensä mukaisesti eri lääneihin, ja he olivat samanai-
kaisesti sekä maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen että lääninsä kuvernöörin val-
vonnan alla. Asetuksen mukaan lääninmetsänhoitajan7 tehtävänä oli kruununpuistoiksi
soveltuvien valtionmaiden mittaaminen ja tutkiminen.8 Lähtökohtana uudessa metsähallin-
tojärjestelmässä oli se, että metsähallinnon alaisuuteen osoitettiin vain kruununpuistoiksi
erotetut metsämaat. Muu valtion metsämaa oli edelleen kuvernöörin valvonnassa. Kruu-
nunpuistoilla tarkoitettiin tässä yhteydessä rajankäynnillä erotettuja valtionmaita, jotka oli
julistettu kruununpuistoiksi tai jotka myöhemmin tultaisiin julistamaan sellaisiksi. Metsä-
hallintoa alettiin harjoittaa metsissä, jotka olivat jo selvästi valtion hallussa. Tilanne oli toi-
nen varsinkin niillä Pohjois-Suomen alueilla, joissa isojako oli vielä kesken.

Kruununmaiden muuttaminen metsätalouden tarpeita varten eli kruununpuistoksi julis-
taminen ei toteutunut suunnitelmien ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytännössä
Oulun läänin lääninmetsänhoitajan C. O. Palmrothin virantoimituspäiväkirjoista9 ei ole
juurikaan löydettävissä merkintöjä siitä, että hän olisi ehtinyt kulkea ympäri Pohjois-Suo-
mea etsimässä alueita, jotka olisivat sopineet kruununpuistoiksi. Lääninmetsänhoitajan toi-
menkuva muotoutui aivan toiseksi, kuin mikä oli ollut alkuperäinen tarkoitus. Toi-
minta-alue oli laaja ja tehtävät yhdelle miehelle ylimitoitetut.

Ylihallituksessa alettiin välittömästi suunnitella väliaikaisesta hallinnosta vakinaiseen
metsähallintoon siirtymistä, sillä metsähallinto maanmittaushallituksen sisällä ei tyydyttä-
nyt itse ylihallitusta. Jo vuonna 1854 oli olemassa ehdotus itsenäisen metsähallinnon jär-
jestämisestä. Ehdotusta perusteltiin sillä, että tarkan valvonnan puuttuessa kruununmetsät
olivat olleet kaikkien vapaasti käytettävissä — commune bonum — jolloin niitä oli hillittö-
mästi hävitetty ja poltettu. Lausunnossa edelleen paheksuttiin sitä, että isossajaossa yksi-
tyisille luovutetut osat kruununmetsiä olivat jo joutuneet metsäkeinottelijoiden haltuun.
Käytännössä lääninmetsävirkamiehet eivät ehtineet valvoa metsäasetuksen noudattamista,
edistää metsänhoitoa tai edes huolehtia metsämaan mittauksesta ja jakotöistä.10

Oulun läänin lääninmetsänhoitaja Palmroth aloitti työnsä vuoden 1852 puolella, mutta
kirjeenvaihdon perusteella varsinaisia metsänhoidon tai hallinnon työtehtäviä ei hänellä
vielä ollut. Meriittilistan ja muistion laatiminen olivat näkyvimmät työt. Palmroth oli alun-
perin maanmittari, joka siirtyi Oulun lääniin Vaasan läänistä. Ensimmäinen virantoimitus
suuntautui kesällä 1853 kuvernöörin käskystä Iijokilaaksoon Hirvaskosken sahalle, jolle
määrättiin hakkuualueet. Palmrothin tehtävänä oli myös avustaa raastuvanoikeuden istun-
noissa, joissa päätettiin sahoille annettavista hakkuuoikeuksista. Saman kesän aikana Palm-
roth kävi yhdessä oululaisten kauppahuoneiden edustajien Bergbomin, Granbergin ja

7. Lääninmetsänhoitajien virat lopetettiin 1850-luvun lopulla metsähallituksen varsinaisen perustamisen
yhteydessä.

8. Keisarillisen Majesteetin armollinen Julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaanmaassa, 9.9.1851; Laitakari E.
1960, s. 112–113.

9. Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859. Iin tpa. OMA. 
10. Hanho 1917, s. 111–112. Esimerkiksi Simon aluemetsänhoitaja Uno Forsman kirjeessään 17.3.1864 totesi

kruununmetsien käyttäjistä seuraavasti: ”… den lider af den moralisk avogheten att anse kronoskogen såsom
in commune bonum.” Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.
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Snellmanin kanssa katsastamassa höyrysahan paikkaa Gesti Byssä Iijokisuulla. Kesäkuusta
joulukuuhun Palmrothille tuli 38 matkapäivää; saman verran päiviä kului metsänarvioimi-
seen ja sahoille leimaamiseen.

Päätehtäväksi muotoutui sahojen puunhankinta-alueiden arviointi ja leimaus. Päiväkir-
jojen mukaan lääninmetsänhoitajan aika meni suurimmaksi osaksi matkoihin ja hakkuu-
alueiden tarkistamiseen. Varsinaisia merkintöjä metsänhoidon neuvonnasta tai varsinai-
sesta metsänhoidosta ei ole, eikä tähän yksinkertaisesti olisi ollut mahdollisuuttakaan. Osa
ajasta meni myös epäselvyyksien selvittämiseen, joita oli syntynyt sahojen puiden otossa.11

Yksinään lääninmetsänhoitaja oli mahdottoman tehtävän edessä 1850-luvulla. Se käy sel-
västi ilmi virantoimituspäiväkirjoista. Jo pelkästään toiminta-alueen laajuuden vuoksi hän
tuskin ehti saada kuvaa siitä, mitä tapahtui Pohjois-Suomen kruununmetsissä, puhumatta-
kaan kruununpuistoiksi sopivien alueiden erottamisesta ja rajoittamisesta. Yhteydenpito
paikallisiin asukkaisiin jäi aivan käytännön syistä heikoksi. Kanssakäyminen käytiin saha-
teollisuuden edustajien kanssa.

Parhain metsiä koskeva tieto Palmrothilla oli Iijoen ja Kemijoen varren sahoille vara-
tuista ottoalueista. Varsinaisia uudisasutusasioita kulki Palmrothin kautta harvoin. Vuonna
1858 Palmroth sai mietittäväkseen, missä paikoissa hänen mielestään Oulun läänissä puu-
tavarakuljetukset olisivat tarvinneet todistuksen alkuperästään. Tammikuussa 1859 Palm-
roth oli Hyrynsalmella ja Suomussalmella pitämässä haaskattujen puiden huutokauppaa.12

Lääninmetsänhoitajan näkyvin työpanos annettiin sahateollisuudelle. Muuhun ei ollut
aikaa eikä mahdollisuutta.

Myös tutkimuskirjallisuudessa todetaan, että kentällä, paikallisella tasolla työn mahdot-
tomuus ymmärrettiin ja siitä valitettiin. Senaatti vaati kriittisten lausuntojen jälkeen ylihal-
litukselta uusia ehdotuksia. Vuoden 1857 lopulla annettiinkin seuraavan kerran lausunto,
jossa maanmittauksen ylihallitus puolsi omaa itsenäistä metsänhoitolaitosta. Lausunnossa
todettiin, että ilman omaa keskushallintoa ja metsänhoitovirkakuntaa ei parannusta metsä-
talouden alalla ollut odotettavissa.

Vuoden 1858 alussa senaatti alkoi käsitellä ohjesääntöehdotusta ja määräsi ylihallituk-
sen tekemään tarkempaa selkoa palkkaussäännöistä ja virkamiesten lukumäärästä. Palk-
kausta muuttamalla oli tarkoitus saada metsähallintoon ammattitaitoisempia virkamiehiä.
Ylihallitus katsoi, että silloisten arvioiden mukaiset kolme miljoona hehtaaria valtionmet-
siä olisi pitänyt jakaa 240 hoitoalueeseen. Yhden hoitoalueen suuruus olisi ollut noin
12 500 hehtaaria. Tarkastuspiirejä olisi tullut 60, ja niiden suuruus olisi ollut noin 50 000
hehtaaria.

Tällaiseen organisaatioon ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta suurten kustannusten
vuoksi, vaan ylihallitus esitti metsähallinnon rajausta vajaan miljoonan hehtaarin metsä-
maa-alueelle, joka oli jo ehditty erottaa yksityisten tiluksista. Virkamiehiä piti lisätä sen
mukaan, miten hoitoalueilta saatiin metsätuloja. Myös kuvernööreille tähän asti kuulunut
kruununmetsien ylin valvonta haluttiin siirtää itse ylihallitukselle.13 Ylihallitus näytti itse
ymmärtäneen todellisen tilanteen kentällä. Toiminnan volyymi olisi suhteutettu silloisiin
resursseihin.

11. Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859. Iin tpa; Aa:1, saapuneiden
kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA.

12. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA.
13. Ilvessalo L. 1932, s. 36–40; Helander 1949, s. 79–85.
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Senaatti halusi eri virastoilta ja ulkomaiselta asiantuntijalta lausunnon uudesta johto-
säännöstä. Tharandtin metsäakatemian johtaja Edmund von Berg14 jätti kertomuksensa
loppukesällä 1858 suoraan kenraalikuvernöörille, jonka kautta kertomus meni senaatille.
Maaherroille ei pitänyt von Bergin mielestä jättää metsien ylintä valvontavelvollisuutta,
vaan hän ehdotti järjestettäväksi neliportaista hallintoa. Ylimpänä olisi keskushallitus, sit-
ten ylimetsänhoitajat, metsänhoitajat ja alimpana metsänvartijat. Edmund von Berg ehdotti
myös tarkastuspiirien suuruudeksi 50 000–62 500 hehtaaria. Hoitoalueet olisivat voineet
olla 7 500–10 000 hehtaarin suuruisia.

Senaatti tekikin von Bergin kertomuksen perusteella ohjesääntöehdotukseen muutoksia,
jolloin muun muassa kaavailut tarkastuspiirien suuruudesta muuttuivat. Tarkastuspiirit suu-
rennettiin 75 000 hehtaarin suuruisiksi. Myös von Bergin ehdottamaa parempaa palkkausta
kannatettiin. Ehdotukset muodostuivat metsähallinnon organisaation lähtökohdaksi.15

Palmrothin osalta muutos konkretisoitui 2.2.1860, jolloin hän sai postin kautta ylihalli-
tukselta ohjelähetyksen, joka koski Suomen kruununmetsien hoitoa ja hallintoa. Tähän asti
lääninmetsänhoitaja Palmroth oli saanut ohjeensa pääosin läänin kuvernöörin kautta. Tule-
vana Oulun tarkastuspiirin ylimetsänhoitajana Palmroth otti ohjeensa nyt suoraan ylihalli-
tukselta eli metsähallitukselta.16

Vielä 1850-luvulla kruununmetsä Pohjois-Suomessa oli resurssi17, jota metsähallitus ei
pystynyt vartioimaan tai hoitamaan yhden miehen voimin. Tehtävät ja toiminta-alue olivat
ylimitoitetut. Parhaiten tuli palveltua paikallinen kruununmetsiin nojautunut sahateolli-
suus, mutta sen sijaan yksittäisiin tervanpolttajiin tai kaskeajiin tuskin syntyi kontaktia.

Ympäristöhistorian näkökulmasta katsottuna kruununmetsä oli resurssi, jonka kontrolli
ja hyväksikäyttö olivat suhteellisen heikkoa 1850-luvulla monestakin syystä. Jo pelkästään
karttojen sekä selvien rajojen puuttuminen niin keskeneräisen isonjaon kuin maa-alojen
suuruuden takia vaikeutti työtä. Lääninmetsänhoitajan suurin päivätyö tuli tehtyä sahojen
metsäkatselmuksissa eikä esimerkiksi metsähallinnon metsätalouden harjoittamista varten
tarkoitettujen kruununpuistojen muodostamisessa. Silloinen metsähallitus tiedosti tehtä-
vien mahdottomuuden ja halusi rajoittaa toiminnan alueelle, joka oli erotettu yksityisten
tiluksista. Käytännössä näin ei tapahtunut, vaan metsähallinnon käsissä oli jatkossakin val-
tava resurssi, eli mittaamattomat ja tuntemattomat kruununmetsät.

2.1.2 Aluemetsänhoitajat paljon vartijoiksi

Toukokuun 7. päivänä vuonna 1859 julkaistu ”armollinen julistus metsänhoitoammatin jär-
jestämisestä Suomessa olevien kruununmaitten hallintoa ja hoitoa varten” merkitsi vakinai-
sen metsänhoitolaitoksen perustamista Suomeen. Varsinainen metsähallituksen johtosään-
tö annettiin 13.5.1859.18

14. von Bergin arvioinneista enemmän luvussa, jossa käsitellään Pohjois-Suomen metsien arviointeja.
15. von Berg 1859 (1988), s. 26–27; Ilvessalo L. 1932, s. 39–40.
16. 2.2.1860. Öfverstyrelse, äfvensom 8 st. Exemplar af Nådige Instruktion rörande vården och förvaltningen af

kronoskogar i Finland. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaari 1852–1879. Oulun tpa. OMA.
17. Ismo Björnin kuvaa luonnon muuttumista resurssiksi. Yhteiskunta on kuin kirveenvarsi, joka kirveenteräksi

kuvatun kulttuurin avulla tunkeutuu luontoon muuttaen sen resurssiksi. Lyöntivoimaa antaa ihmisen tarpeet,
kulttuuri ja kulloisetkin edellytykset. Björn 2000, s. 22.
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Laitos toimi kuitenkin edelleen maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen alai-
sena. Toiminta-alueeksi tulivat kruununpuistoiksi19 julistetut valtionmaat sekä samalla val-
vonnan kohteeksi tulivat ainakin muodollisesti yksityismetsät.20 Kruununpuistojen perus-
taminen oli nyt määrätty kolmeen eri otteeseen lainsäädännössä. Alueiden hallinto jakaan-
tui ohjesäännön 2. pykälän mukaan seuraavasti:

”Kruunun puistot jaetaan mukawasti awaroihin tarkastuspiireihin ja jokaiseen semmoiseen
piiriin määrätään yksi ylimetsänhoitaja. Tarkastuspiirit jaetaan sitten hoitoaluuksiin, joi-
hinka otetaan yksi metsänhoitaja kuhunkin, sekä hoito-aluudet wartio-osuuksiin, jokaisessa
asuwalla yhdellä metsänwahdilla.”

Ohjesäännön mukaan suurimmillaan hoitoalueet olisivat olleet 25 000 hehtaarin suuruisia.
Käytännössä hoitoalueet olivat moninkertaisia verrattuna metsähallituksen suunnitelmiin.
Vielä vuonna 1858 hoitoalueiden kooksi oli ajateltu 12 500 hehtaaria ja koko tarkastuspii-
rin suuruudeksi 50 000 hehtaaria.21

Tarkempia tietoja kruununmaiden laajuudesta tarkastuspiireittäin saatiin 1870-luvulla.
Pohjois-Suomen tarkastuspiirit olivat Kemi, Oulu, Ii ja Kajaani. Myöhemmin Oulu ja
Kajaani yhdistettiin Oulujärven tarkastuspiiriksi. Seuraavassa asetelmassa ovat pohjoiset
tarkastuspiirit vuosina 1870–1900 hoitoalueittain, joiden kuivan maan tynnyrinalamäärä
(vesialueet on jätetty pois) on muutettu hehtaareiksi:22

Kemin tarkastuspiiri

18. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus metsänhoitoammatin järjestämisestä Suomessa olevain kruu-
nunmetsäin hoitoa ja hallitusta varten, 7.5.1859; Keisarillisen Majesteetin armollinen Ohje-sääntö, koskewa
kruununmetsäin hallitusta Suomen Suuriruhtinanmaassa, 13.5.1859.

19. Ensimmäinen senaatin toimesta perustettu kruununpuisto oli Impilahti vuonna 1852. Samana vuonna perus-
tettiin Suistamon ja vuonna 1858 Evon kruununpuistot. Vuonna 1861 perustettiin 25 kruununpuistoa. Laita-
kari E. 1960, s. 22.

20. Hertz 1938, s. 53; Laitakari E. 1960, s. 118–119.
21. SVT II:1–2. Hoitoalueiden koosta on tässä tutkimuksessa muissakin yhteyksissä.
22. Tynnyrinala on vanha kiinteän maa-alan pintamitta, 32 kapanalaa on 4 936,41 neliömetriä. Myöhemmin tyn-

nyrinala on useimmiten 0,5 hehtaaria. Tästä aiheutuu se, että taulukossa vuoden 1870 luvut on pyöristetty
seuraavaan kokonaislukuun. Komiteanmietintö 1872:2, liite; Muiden vuosikymmenten tiedot ovat kirjasta,
Metsähallitus 1984, s. 85–86. Ks. kartta 1.

Hoitoalue 1870 1880 1900

Muonio 1 127 658 1 146 000 1 464 000
Ounasjoki 1 066 300 925 000 559 000
Rovaniemi 812 150 820 000 756 000
Kemi 295 255 300 000 286 000
Kemijärvi 1 714 186 1 807 000 1 082 000
Inari 2 294 670 2 468 000 2 444 000
Sodankylä 1 754 200 1 607 000 1 545 000
Tornio 495 192 563 000 477 000
yht. ha 9 559 610 9 636 000 8 613 000
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Iin tarkastuspiiri

Oulun tarkastuspiiri

Kajaanin tarkastuspiiri

Kehitys hoitoalueiden osalta johti siihen, että Pohjois-Suomessa melkein kaikki hoitoalueet
olivat suurempia kuin metsähallinnossa suunnitellut tarkastuspiirit. Tarkastuspiirithän oli-
vat hierarkiassa hoitoalueiden yläpuolella. Esimerkiksi Kemin tarkastuspiirin koko
1800-luvulla oli yli yhdeksän miljoonaa hehtaaria.

Oulun tarkastuspiiri pääsi huomattavasti lähemmäksi suositusta; Oulun piirin koko
lähenteli vain 300 000 hehtaaria. Sen sijaan eteläisen Suomen osalta metsähallinto oli huo-
mattavasti lähempänä alkuperäisiä hoitoaluesuunnitelmia; tosin siellä hoitoalueet olivat
hajanaisia. Keski- ja Lounais-Suomessa 1870-luvulla toimineiden hoitoalueiden keskikoko
oli runsaat 25 000 hehtaaria.23

Hannikaisen tietojen mukaan suurimmat hoitoalueet 1890-luvulla olivat Inarin ohella
Kemijärvi (1,7 miljoonaa hehtaaria) sekä Sodankylä (1,6 miljoonaa hehtaaria). Keskimää-
rin hoitoalueitten laajuus oli Oulun läänissä 700 000 hehtaaria. Kuopion läänissä vastaava
luku oli Hannikaisen mukaan noin 65 000 hehtaaria. Saksassa, Tanskassa ja Etelä-Ruot-
sissa hoitoalueet olivat keskimäärin reilusti alle 6 000 hehtaaria. Sen sijaan Pohjois-Ruot-
sissa hoitoalueiden keskikoko oli lähes 130 000 hehtaaria. Seuraavassa on vertailtu erik-
seen eri hoitoalueiden keskikokoa; jako on tehty maantieteellisesti neljään alueeseen. Läh-
tökohtana on 1880-luku.

Hoitoalue 1870 1880 1900

Simo 417 275 435 000 435 000
Kuusamo 1 293 605 1 062 000 609 000
Ii 663 613 687 000 654 000
Haukipudas 145 282 186 000 181 000
yht. ha 2 519 775 2 370 000 1 879 000

Hoitoalue 1870 1880 1900

Muhos 26 907 31 000 -
Siikajoki 78 930 80 000 80 000
Pyhäjoki 74 825 77 000 77 000
Kalajoki 91 077 91 000 92 000
yht. ha 271 739 279 000 249 000

Hoitoalue 1870 1880 1900

Hyrynsalmi 381 384 489 000 408 000
Paltamo 122 326 127 000 182 000
Sotkamo 227 495 419 000 386 000
yht. ha 731 504 1 035 000 976 000

23. Metsähallitus 1984, s. 87.
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Taulukko 1. Kruununmetsät Suomessa vuosina 1880–1900.

Lähde: Hannikainen 1896, s. 185-186; Metsähallitus 1984, s. 85-87.

Prosentuaalisesti laskettuna käy selvästi ilmi se, kuinka valtionmetsät sijoittuivat lähes
kokonaan pohjoisimpaan Suomeen.24 Pääosa valtionmetsistä oli alueella, jossa isojako oli
keskeneräinen tai ei ollut alkanut ja asutus harvaa.

Kuviossa 1 ilmoitetut 1880-luvun prosenttimäärät eivät eroa kovin paljon ensimmäisistä
tilastotiedoista, joita on esitetty 1860-luvun alussa kuvernöörien kertomuksien SVT:n tilas-
toissa. Lapin eli silloisen Kemin tarkastuspiirin osuus koko Suomen valtionmetsistä
1860-luvulla vaihteli 66–67 % välillä. Oulun, Kajaanin ja Iin tarkastuspiirit muodostivat
24–25 % koko maan valtionmetsistä.25 Tilanne myöhemmissä tilastotiedoissa ei juurikaan
muuttunut.

Kuvio 1. Kruununmetsien sijoittuminen Suomessa vuonna 1880.
Lähde: Taulukko 1.

Metsähallinnon lähtökohtana oli se, että vain kruununpuistoiksi erotetut valtionmaat olisi-
vat olleet metsähallinnon alaisia. Muut valtionmaat olivat maaherran valvonnassa, ja var-
sinaisten kruununpuistojen erottamista piti edelleen jatkaa. Tätä työtä varten ylihallituk-
seen määrättiin otettavaksi metsänhoitokonduktöörejä neljän alimetsänhoitajan lisäksi.
Konduktöörien tehtävänä oli kruununmetsien tutkiminen, mittaaminen sekä kruununpuis-
tojen erilleen rajoittaminen ja erottaminen. Hoitoalueiden raha-asiat jätettiin ”metsänhoi-
don rahawartiaille”. Entisten lääninmetsänhoitajien virat yhdistettiin nyt uusiin tarkastus-
piirien ylimetsänhoitajien virkoihin, poikkeuksena olivat Uudenmaan ja Mikkelin läänit,
joissa virat lakkautettiin kokonaan.

alue hoitoalueiden lukumäärä pinta-ala yhteensä ha keskikoko ha
Länsi-Suomi 21 570 000 27 000
Itä-Suomi 13 633 000 49 000
Lappi 9 10 071 000 1 119 000
Pohjanmaa 11 3 306 000 300 000

24. Hannikainen 1896, s. 185–186.
25. SVT II:1–2.

Lappi
69 %

Itä-Suomi
4 %

Pohjanmaa
23 % Länsi-Suomi

4 %
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Metsänhoidon virkamiesten palkat määrättiin tarkkaan julistuksessa. Ylimetsänhoitajan
palkka vuodessa oli 600 ruplaa, johon tuli vielä lisäksi muihin kuluihin 200 ruplaa taffel-
pengar eli pöytärahoja. Matkakuluihin varattiin piirin suuruuden mukaan 200–300 ruplaa.
Metsänhoitajan palkkaus oli 400 ruplaa eli markoiksi muutettuna 1600 markkaa, pöytära-
hoja 100 ja matkarahoja 200 ruplaa. Metsänvartija sai palkkana 5–25 hopearuplaa sekä
luontaisetuna torpan ja 2–5 tynnyriä viljaa. Vuonna 1876 aluemetsänhoitajan alkupalkka
oli jo 2000 markkaa.26

Ensimmäiset metsänhoitajat asetettiin Oulun lääniin vuoden 1860 aikana. Hoitoalueet
pysyivät samoina vuosisadan loppuun saakka. Alueelle tuli neljä ylimetsänhoitajaa, 18
metsänhoitajaa ja 27 metsänkatsastajaa eli metsänvartijaa. Ylimetsänhoitajien palkaksi
kuluineen ja asuntovuokrineen tuli 1175 ruplaa, metsänhoitajien 750 ruplaa ja 350 ruplaa
metsänvartijoille.27

Tarkastuspiirien ylimetsänhoitajat aloittivat heti 1860-luvun alussa virkatoimensa.
Oulun tarkastuspiirin johdossa jatkoi aiemmin lääninhoitajana toiminut C. O. Palmroth. Iin
tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström aloitti merkintöjen teon virantoimitus-
päiväkirjaansa 6.2.1860. Ylimetsänhoitajan työ muotoutui pääasiassa kirjeenvaihdoksi
metsähallinnon ja hoitoalueiden kanssa. Keskimäärin kerran kuussa Forsström vieraili hoi-
toalueilla.28

Forsströmin ensimmäiset työkuukaudet Pudasjärvellä näyttivät seuraavilta:
6.2.1860 Anländt till Inspektions distriktet
7-16. Ledig
17. Skrifvit embets bref
18-23. Ledig
24. Skrifvit embets bref
25-3.3. Ledig
4.3. Skrifvit embets brev
5. Ledig
6-8. Skrifvit embets bref
9. Ledig
10-14. Inspektionresa till Simo Revir
15. Skrifvit embets memorial
16.3-7.5 gjort diverse resor till Uleåborg och åtskilliga å orten bosatte landmätare för

att inhemta kännedom om de afrösade kronojordar i distriktet samt 
antecknat dessa till omfång och belägenhet på karta skrifvit.

Ensimmäiset kevätkuukaudet Pudasjärvellä kuluivat ylimetsänhoitajalta paikkakunnalle
asettautumisen ohella virkakirjeiden kirjoittamiseen sekä tietojen hankkimiseen kruunun-
maista. Olihan hänellä yli kahden miljoonan hehtaarin kokoinen tarkastuspiiri valvottava-
naan. Samankaltainen työnkuva oli myös muiden tarkastuspiirien ylimetsänhoitajilla. Aika
kului konttorissa virkakirjeitä laatiessa, kruununmaita 'etsiessä' ja pitämällä yhteyttä hoito-

26. Ba:1, metsävirkamiesten matrikkeli 1860–. Ktpa. OMA; Laitakari E. 1960, s. 115–116, 121.
27. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA. Vuoden 1860 helmikuussa ensimmäinen

ylimetsänhoitaja Palmrothiin yhteyttä ottanut metsänhoitaja oli E. V. Strömborg Siikajoelta; Oulun Wiikko-
sanomia 7/1860. Vain Muhoksen hoitoalueen maat yhdistettiin muihin hoitoalueisiin.

28. Ad:2, ylimetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1860–1898. Iin tpa. OMA; Aa:1, saapuneiden kirjeiden
diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA.
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alueiden metsänhoitajiin. Hoitoalueiden metsänhoitajia kehotettiin aloittamaan välittömäs-
ti jättöpuiden arviointi sekä kruununtorppien verottaminen. Ylimetsänhoitajan tehtäviin
kuului myös tiedustella, oliko hoitoalueilla pilkotettuja tervametsiä tai kaskettuja aloja.29

Ylimetsänhoitajan työnkuvaa arvosteltiin sittemmin varsinkin tästä kirjeiden kirjoitta-
mistehtävästä. P. W. Hannikainen, metsähallituksen päällikkö 1900-luvun alussa, piti yli-
metsänhoitajalle kuulunutta kirjeenvaihtoa ”työvoimain hukkauksena”.30 Ernfred Fors-
strömin tekemät merkinnät olivat varsin tavanomaisia niin ylimetsänhoitajille kuin metsän-
hoitajillekin. Jokaisen tarkastuspiirin kuin myös hoitoalueen osalta kirjoitustyöt veivät
matkustuspäivien ohella suuren osan virka-ajasta. Iin tarkastuspiiriin kuuluivat Iin, Simon,
Haukiputaan ja Kuusamon hoitoalueet, joten vuonna 1861 kertyi heti 106 matkustuspäivää.
Seuraavana vuonna päiviä oli jo 145, mutta sen jälkeen matkustuspäivät vähenivät reilusti.
Ilmeisesti alue oli tullut jo tutuksi.

Kevättalven aikana vuonna 1860 suurin osa metsänhoitajista oli ottanut toimensa vas-
taan ja löytänyt asunnon. Vartiopiirit oli järjestettävä ja niihin valittava vartijat. Vartijoiden
asumukset ja palkat olivat myös tehtävälistalla, ja ensimmäiset vuodet menivät metsänvar-
tijatorppien viljelysalojen ja nautintaoikeuksien selvittämiseen verotusehdotusta varten.
Karttoja ei juurikaan ollut käytettävissä, vaan uusien virkamiesten tehtäviin kuului myös
karttojen kopiointi hoitoalueen omaa käyttöä varten. Oulun läänissä työskennelleet metsän-
hoitajat totesivat pian toimensa mahdottomuuden. Vuonna 1859 ohjesäännöissä heidät vel-
voitettiin kiertämään jokaisella vartioalueellakin. Mikäli tätä ohjetta olisi noudatettu kirjai-
mellisesti, mihinkään muuhun ei olisi jäänyt aikaa. Esimerkiksi Siikajoen hoitoalueen met-
sänhoitaja laski vuonna 1862, että läänin pienimpien joukkoon kuuluneen hoitoalueen
(Pyhäjoen) jokaisen vartioalueen tarkistaminen olisi vienyt kuukaudessa 28,5 vuorokautta.
Matkakilometrejä olisi kertynyt noin 525 tässä tuolloin noin 76 000 hehtaarin kokoisella
alueella. Tilanne oli vielä mahdottomampi muilla pohjoisen hoitoalueilla. Esimerkiksi
Sodankylän hoitoalueen suuruus oli noin 1 800 000 hehtaaria. Iin hoitoalueella pelkästään
vartiopiirejä oli yli kaksikymmentä.31

Vuonna 1860 senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Fabian Langenskiöld teki laajan
tarkastusmatkan kruununmetsiin. Oulun tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Palmroth meni
Reisjärvelle asti vastaanottamaan Langenskiöldiä; alkuvuosi ylimetsänhoitajalta olikin
mennyt kirjeenvaihdon merkeissä. Suunnittelun alla olivat olleet hoitoalueiden kartoitus-
työt, metsänvartijoiden asunnot, vartiopiirit ja verotusehdotukset. Myös Pohjois-Suomen
aluemetsänhoitajat kävivät tapaamassa Langenskiöldiä ja tekemässä selkoa toimistaan
ensimmäisen puolen vuoden aikana. Myös Iin ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström kävi hei-
näkuussa 1860 tapaamassa Langenskiöldiä. Tuskin hänkään pystyi tuoreena ylimetsänhoi-
tajana esittämään kovin laajaa tietämystä kruununmetsistä; enimmäkseen saatettiin kertoa
ilmitulleista metsävarkauksista.32

Varsin merkittäviä ja mielenkiintoisia pöytäkirjoja sen sijaan talletettiin kokouksista,
joita pidettiin eri puolilla Pohjois-Suomea alkusyksyllä 1860. Kokouksissa oli Langen-
skiöldin lisäksi paikkakuntien muita virkamiehiä, kuten nimismiehiä, maanmittareita sekä

29. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA.
30. Hannikainen 1896, s. 194–195.
31. Strömborg 1862, s. 76–77; Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA.
32. Ad:1, virantoimituspäiväkirjoja 1860–1876. Oulun tpa. OMA; Ad:2, ylimetsänhoitajan virantoimituspäivä-

kirjat 1860–1898. Iin tpa. OMA.
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alueiden sahateollisuuden edustajia. Myös maalaisväestö, eli rahvas, kuten pöytäkirjoihin
on merkitty, oli valinnut kokouksiin mukaan edustajansa. Useissa tapauksissa voidaan pöy-
täkirjojen perusteella nimetä maalaisväestön edustajat. Langenskiöld sai näiden kokousten
ansiosta lyhyen mutta selvän katsauksen siitä, mikä oli metsien tila eri puolilla Suomea ja
missä päin Pohjois-Suomea leipä otettiin metsästä. Varsin selväksi kävi, että suurten vesis-
töjen varsilla metsien käyttö oli ollut jo liiankin tehokasta, kuten Iijokilaaksossa. Sen sijaan
Kemijoen varsilla ja sen lukuisilla sivujoilla lähes koskemattomat metsät odottivat hyödyn-
täjäänsä.

Elokuussa 1860 Iin, Haukiputaan ja Pudasjärven asukkaita kokoontui saman pöydän
ääreen Langenskiöldin, metsähallituksen ylijohtaja vapaaherra Rabbe Wreden, paikallisen
kruununvoudin, ruukinpatruunan, nimismiehen, maanmittarin ja alueiden metsänhoitajien
kera. Talolliset Kalle Riekki ja Taneli Simonen totesivat, että hätä oli pakottanut asukkaat
ottamaan elantonsa metsien tuotteista, niinpä maataloutta ei ollut harjoitettu niin kuin olisi
pitänyt. Maatalouden alhainen taso ei aiheutunut yksistään väestön taitamattomuudesta ja
köyhyydestä, vaan osasyynä oli keskeneräinen isojako. Myös suot ja nevat toivat katoja.
Jos isossajaossa vielä menetettiin suot, niin nekään eivät enää tuoneet turvaa. Tästä syystä
rahvaan piti turvautua sellaiseen elinkeinoon, joka toi hetken helpotusta. Edustajien
mukaan metsänkäytön rajoittaminen oli haitallista, joten korkean kruunun piti turvata heille
tulevaisuus ilman liian suuria uhrauksia kruunulle. Pudasjärven asukkaat laativat listan,
jossa he luettelivat erikseen toiveensa. He pyysivät, että he saisivat polttaa tervaa kannoista,
että porot saisivat syödä luppoa, että he saisivat kasketa kaukana jokialueista ja myydä met-
säntuotteita eniten tarjoaville. Myös rahvaan maksettaviksi tulleet tarkastusmaksut pyydet-
tiin jakamaan oikeudenmukaisemmin.

Samanlaisia kokouksia pidettiin Iin ohella muun muassa Sodankylässä, Rovaniemellä,
Kittilässä ja Kemijärvellä. Tunnelma eri puolella Pohjois-Suomea oli erilainen. Varsinai-
sessa Lapissa väestö olisi ollut halukas metsätöihin jauho- ja rahapalkkaa vastaan. Iijoki-
laaksolaiset ja nykyisen Kainuun asukkaat olivat selvästi huolissaan tervanpoltosta ja kas-
kenpoltosta, johon uusi metsähallinto oli nyt puuttumassa. Läänin eteläosan väestö pelkäsi
karjan laiduntamismahdollisuuksien vähentymistä. Myös jonkinlaista pelkoa mäkitupalai-
sia eli tulevia kruununmetsätorppareita kohtaan oli aistittavissa. Kokouspöytäkirjoista voi
päätellä, että väestö selvästi odotti ongelmia olevan tulossa.33

Tarkastusmatkasta laatimassaan kertomuksessa Langenskiöld vaati paitsi sahateollisuu-
den vapauttamista myös metsähallinnon tehostamista. Metsähallinnon ja sahateollisuuden
valvonnan vaikeudesta Langenskiöld lienee saanut runsaasti palautetta tuoreilta virkamie-
hiltä. Sahateollisuus vapautettiinkin säännöstelystä vuonna 1861. Langenskiöldin aloit-
teesta vuoden 1862 alussa tehtiin esitys täysin itsenäisen metsähallituksen perustami-
sesta.34 Kertomuksessa otettiin vähemmän huomioon paikallisen väestön tuntoja heidän
elinkeinojensa vaikeuksista. Langenskiöldin mielenkiinto kohdistui nimenomaan sahateol-

33. Pöytäkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan
käyttöä koskevien kysymysten selvittelyä varten v. 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja 1853–
1888. Senaatin mvtmka. KA.

34. Langenskiöld 1861, s. 62–63; Laitakari E. 1960, s. 25. Dramatiikka metsähallinnon perustamisen yhteydessä
jatkui vuonna 1863, jolloin hallinnon vakiinnuttamista ajanut sahateollisuudelle myötämielinen senaatin
talousosaston varapuheenjohtaja Langenskiöld kuoli. Vuonna 1857 vastaavasta virasta oli joutunut eroa-
maan von Haartman, joka puolestaan oli vastustanut sahateollisuutta sekä kruununmaiden luovutusta asutta-
miseen.
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lisuuden ja metsähallinnon intressien kartoittamiseen. Tähän teemaan palataan sahateolli-
suutta käsittelevän luvun yhteydessä.

Langenskiöld totesi myöhemmin, että metsähallinnon henkilökunnan ei pitänyt kaihtaa
sitä vaivannäköä, mitä heidän tehtävänsä vaativat. Nuoret miehet joutuivat erämaahan
mennessään luopumaan kaikista sivistyneen ihmisen nautinnoista, ei ainoastaan materiaa-
lista nautinnoista, vaan myös kaikesta välttämättömästäkin. Nuorilla miehillä piti olla tar-
peeksi moraalista voimaa, jotta he voisivat vahvistaa metsäasian suurta merkitystä rakaste-
tulle isänmaalle. Nuoret virkamiehet eivät myöskään saaneet vajota ympäristönsä tasolle,
vaan heidän piti etsiä korvausta menetyksilleen ja heillä piti olla voimaa viedä eteenpäin
tieteellistä työtä. Niinpä metsänhoitajien paikkoja täytettäessä täytyi olla erityisen tark-
kana.35

Metsähallituksesta tuli itsenäinen keskusvirasto 1.8.1863, jolloin senaatti julkaisi keisa-
rin vahvistuksen jälkeen ”armollisen asetuksen metsähallituksen asettamisesta kruunun-
metsien hoitoa ja hallitusta varten Suomessa”. Itsenäisen keskusviraston päälliköksi tuli
vapaaherra Rabbe Wrede, joka oli ollut aikaisemmin väliaikaisessa hallinnossa ylitirehtöö-
rin apulaisena vastaamassa metsäasioista.36

Hoitoalueiden vartiopiirien johdossa oli metsänvartija. Metsänvartijoiksi eli metsänvah-
deiksi oli otettava ”hyvämaineisia ja ruumiinsa puolesta terveitä ja voimakkaassa iässä ole-
via miehiä”, ja etuoikeus oli sellaisilla, jotka ”taitaa lukea, kirjoittaa ja lukua laskea”. Var-
tijoiden tehtävänä oli nimenomaan taistella varkauksia ja lainrikkojia vastaan sekä liikkua
vartiopiireissä mahdollisimman paljon. Jo heti alussa tunnustettiin, että metsien valvomi-
nen oli vaikeaa vartio-osuuksien laajuuden takia. Esimerkiksi 1860-luvun alussa Sodanky-
län hoitoalueella yhden metsänvartijan vartioalueen suuruus oli noin 45 000 hehtaaria.
Ohjesäännöissä määrättiin metsänvartija ilmoittamaan kahdeksan päivän kuluessa metsän-
hoitajalle varkauksista ja haaskauksista. Käytännössä tämä oli mahdotonta, sillä matka
lähimmän metsänhoitajan luo saattoi olla 100–200 kilometriä eikä käytössä aina ollut
hevosta.37

Metsähallinnon organisaatio luotiin 1850- ja 1860-lukujen aikana sellaiseksi, että sen
pääperiaatteet säilyivät pitkälle 1900-luvulle. Vasta 1920-luvulla siirryttiin pois tarkastus-
piireistä ja tilalle tulivat piirikuntakonttorit. Alemmalla tasolla hoitoalueet säilyivät yhtenä
hallinnonportaana melko lailla muuttumattomina 1900-luvun loppupuolelle asti.

Kentällä toteutunut organisaatio jäi kauaksi metsähallituksessa ja senaatissa tehdyistä
suunnitelmista. Varsinkin Pohjois-Suomen hoitoalueista tuli luonnottoman suuria. Hallin-
non eri portaat jäivät jo maantieteellisesti pitkien matkojen taakse. Oulun läänissä laskettiin
olleen 1800-luvun lopulla kasvavaa metsämaata noin 8,3 miljoonaa hehtaaria, ja valtion
osuus siitä oli 4,5 miljoonaa hehtaaria. Kruununmetsien kokonaispinta-alaksi laskettiin
noin 12,6 miljoonaa hehtaaria eli noin 76 % koko läänin pinta-alasta.38

Velvoitteet kruununmetsien hoidossa olivat epärealistisia kaikin puolin. Näin
1860-luvun alussa yksittäinen metsähallinnon virkamies, olipa hän sitten metsänhoitaja tai
metsänvartija, laitettiin paljon vartijaksi. Valmiudet työtehtäviin piti hankkia paikan päällä.

35. Langenskiöld 1861, s. 64.
36. Metsähallinnon ylin johto 1800-luvulla eli ylitirehtöörit väliaikaisessa hallinnossa/pääjohtajat metsähallin-

nossa. C. A. Rechenberg 1851–1854, C. W. Gyldén 1854–1863, R. Z. Wrede 1863–1870, J. H. A. af Forsel-
les 1870–1893, C. E. Wrede 1893–1902.

37.  Strömborg 1862, s. 76–77.
38. Komiteanmietintö 1900:5, s. 137–138.
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Hoitoalueet olivat käsittämättömän suuria, eikä kukaan todellakaan voinut tietää täsmäl-
leen, mitä hehtaarit pitivät sisällään tai mitä metsissä tapahtui. Pelkästään liikkuminen pai-
kasta toiseen vei runsaasti aikaa, joten valvonta ei voinut olla tehokasta.

Fabian Langenskiöldin laaja tarkastusmatka kruununmetsiin heti 1860-luvun alussa ker-
toi siitä, että tuossa vaiheessa oltiin kiinnostuneita myös paikallisen väestön tunnoista. Mie-
lenkiintoista oli se, että paikalliset talolliset odottivat ongelmia. Näihin huoliin ei osattu
reagoida, vaan mielenkiinto suunnattiin sahateollisuuden ja metsähallinnon yhteisten int-
ressien kartoittamiseen. 

2.2 Kruununmetsien arvioinnit — mahdoton tehtävä 1800-luvulla

Suomen metsistä tai oikeamminkin metsän puutteesta on esitetty erilaisia arvioita jo use-
amman vuosisadan ajan. Maininnat metsien ja puiden puutteesta ympäri Suomea kertovat
siitä, että jonkinlaista paikallista niukkuutta todella oli. Metsien puutteessa oli enemmän
kuitenkin kyse siitä, että oli pula tietynlaisesta ja tietynkokoisesta puusta tietyllä alueella.
Esimerkiksi rannikkojen läheisyydessä kärsittiin suurten rakennuspuiden vähyydestä.
Ruotsin vallan aikana huonot kulkuyhteydet edelleen vahvistivat käsitystä metsien niuk-
kuudesta. Tilanne kartoitettiin sen mukaan, mitä nähtiin teiden varsilla.39

Varhaisimmissa arvioinneissa40 ei kiinnitetty niinkään huomiota metsien tilaan41, vaan
kiinnostusta tunnettiin ennemminkin sitä kohtaan, riittikö tietynlaista puuta. Kuvausten
perusteella ei voi sanoa metsien tilasta mitään varmaa. Korkeintaan voi päätellä sen, että
metsien tila oli kärsinyt kovasta käytöstä. Sen sijaan käytön puutetta ei osattu nähdä met-
sien heikon tilan taustalla. Varsinaisesta metsänhoidollisesta tilasta ei näiden arvioiden
perusteella voi puhua.

Ensimmäisten 1840-luvun metsälakikomiteoiden toiminnan pohjana oli vuorimestari
G. Idestamin senaatille esittämä raportti metsien tilasta. Raportissa vaadittiin metsälain
uudistamista, jotta liikasahaus saataisiin kuriin. Tämänkin raportin taustalla oli kysymys
sahateollisuuden ja vuoriteollisuuden intressien eriävyydestä, joten varsinaisesta puolueet-
tomasta metsänarvioinnista ei ollut kysymys.42

Metsänpuutteen ja metsävarojen arvioinnin lisäksi oli ongelmana metsäpinta-alan arvi-
ointi ja vielä myöhemmin erikseen kruununmetsien laajuuden arviointi. Koska isojako oli
vielä suurelta osin kesken 1800-luvun puolivälissä Pohjois-Suomen pitäjissä, rajat43 olivat
epäselvät valtion ja yksityisten välillä metsähallintoa perustettaessa. Ensimmäisiä arvioin-

39. Ks. esim. Alho 1973, s. 39. Alho kirjoittaa nimenomaan Pohjois-Pohjanmaan metsien tilasta 1800-luvulla
metsäammattilaisten kuvausten valossa.

40. Muun muassa Carl Otto Bremerin vuosina 1824–1825 ilmestyneessä kaksiosaisessa teoksessa Anvisning på
malm och bergarter uti storforstendömet Finland arvioitiin metsiä nimenomaan vuoriteollisuuden tarpeiden
mukaan. Kajaanin alueesta todetaan siellä olleen metsäisimmät seudut. Oulun läänistä todetaan, että ”Suo-
men metsiä ei laajoilla alueilla voida käyttää edullisemmin kuin vuoriteollisuuden hyväksi”. Laitakari E.
1960, s. 1–4.

41. Metsänhoitaja Tapani Tasanen on tutkinut suomalaisen metsänhoidon historiaa. Käsikirjoituksessaan Tasa-
nen toteaa: ”Metsänhoito vakiintui suomen kieleen 1850-luvulla eräiden metsähallintoa ja metsäopetusta
koskevien säädösten suomenkielisten versioiden myötä.” Tasanen 2002, s. 29.

42. Alho 1973, s. 38; Kekkonen 1987, s. 90.
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teja hehtaarimääristä saatiin vuodelta 1842, jolloin asetettu metsälakikomitea arvioi Suo-
men silloista metsäpinta-alaa. Komitean mukaan metsäpinta-ala kokonaisuudessaan oli
42,5 miljoonaa tynnyrinalaa. Suomen kokonaispinta-alasta tämä oli 61 %.44

Tie- ja vesirakennusten insinöörikunnan päällikkö eversti Alfred Stjernwall kävi tutus-
tumassa pohjoisen metsiin ensimmäisen metsälakikomitean toimeksiannosta 1840-luvun
alussa. Hänen mukaansa Tornionjokilaakson sekä Kemijoen alajuoksun metsät oli hävi-
tetty. Yläjuoksulla metsää oli jo sitten runsaammin, vaikka Rovaniemelläkin hakkuun jäljet
näkyivät. Oulun tienoilla tervanpoltto ja puutavaran rahtaus oli vilkasta. Salon kihlakun-
nassa metsävaroja alkoi olla jo runsaammin. Silloin vallalla olleen käsityksen mukaan met-
sät säilyisivät, kunhan isojako ja kruununmetsien pyykitys saataisiin valmiiksi. Tällöin
talonpojat joutuisivat kiinnittämään enemmän huomiota maanviljelyyn.

Stjernwallin arvio oli yksi monien muiden kuulopuheiden ja pintapuolisesti tehtyjen
arvioiden joukossa. Varsinaisesta metsävarojen inventoinnista ei voi puhua lainkaan
1800-luvun alkupuolen osalta.45 Tosin voidaan laskea von Haartmanin kunniaksi inven-
tointiyritys toisen metsälakikomitean yhteydessä myöhemmin 1840-luvulla. Meinanderin
mukaan niin von Haartman kuin hänen aikalaisensa joutuivat ”näköhäiriön uhriksi” metsän
puutetta arvioidessaan. Lähellä asutusta metsä oli hakattu säälittä tai kaskettu. Paikallinen
metsänpuute yleistettiin. Myös suuret hallitsemattomat metsäpalot46 entisestään lisäsivät
pelkoa metsien loppumisesta.

Vuoden 1849 komitea sai von Haartmanin aloitteesta tehtäväkseen laatia silloisten kart-
tojen ja asiakirjojen perusteella yleiskartan kruunun yhteismaista ja metsistä. Kartan perus-
teella alueista aiottiin laatia eri hallinnonalojen alaiset kruununpuistot. Kartan mukaan
kruunun yhteismaat (kronoallmänning), liikamaat ja muut kruununmaat muodostivat
yhdessä runsaan miljoonan hehtaarin suuruisen alueen. Kartasta mainitaan edelleen, että
veroa maksavat tilukset oli erotettu punaisen värin eri vivahteilla joutomaista.47 Kartasta
kirjoittanut maanmittaushallituksen historian kirjoittaja K. W. Rauhala ei mainitse teok-
sessa, missä tämä kartta sijaitsee nyttemmin.

Metsähallituksen historian kirjoittajan Erkki Laitakarin mukaan varhaisin tieto valtion-
metsien pinta-alasta on peräisin vanhasta Suomen kartasta48, jossa on erilaisin värein esi-
telty metsävarojen runsaus. Lisäksi kartan reunoissa on runsaasti erilaisia numerotietoja.
Tähän nykyisin metsäkirjastossa säilytettävään venäjänkieliseen karttaan ei ole merkitty
tekijää tai edes vuosilukua. Laitakari pitää todennäköisenä, että kartta on silloisen maan-

43. Esimerkiksi Oulun läänin eteläosassa forstmestari Sandmark totesi, että 15.5.1848 annetun asetuksen 35 §
määräsi, että joka kolmas vuosi piti rajoja aukaista. Pitäjäläiset olivat laiminlyöneet velvollisuutensa niillä
tiluksilla, joilla oli yhteiset rajat kruunun kanssa. Sandmark totesi, että ”rajat avataan uppiniskasten mak-
sulla”. Sandmarkin kuulutus 6.10.1878. II Ef:7, saapuneita kuulutuksia 1878–1880. Sievin ka. OMA.

44. Leikola 1988, sivunumerotta. Hehtaareina ala oli noin 21,25 miljoonaa hehtaaria.
45. Meinander 1945, s. 216–217.
46. Esimerkiksi vuonna 1858 Keski-Suomessa Viitasaarella ja Saarijärvellä tuhoutui metsää 192 800 tynnyrina-

laa. Tuli vahingoitti 785 000 runkoa, joista saatiin myytyä sahalaitoksille vain 15 000 runkoa. Meinander
1945, s. 220. Myös sanomalehdissä löytyy runsaasti uutisia metsäpaloista, jotka luonnollisesti tuntuivat ja
olivatkin uhkaavia.

47. Rauhala 1933, s. 133.
48. Heikki Rantatuvan toimittamassa teoksessa, Kartta historian lähteenä, olevissa artikkeleissa ei mainita

Gyldénin karttaa erikseen. Osmo Niemelän artikkelissa on luetteloitu Suomen suurimittakaavaiset kartastot
ja niiden joukossa on Gyldénin nimiin merkitty vuodelta 1853 oleva Suomenmaan 6–lehtinen korkokartta,
joka peitti koko Suomen. Mittasuhde oli 1:120 000. Niemelä 2000, s. 58.
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mittaushallituksen ylijohtaja C. W. Gyldénin laatima noin vuonna 1850. Venäjänkielisessä
kartassa valtionmetsien pinta-ala oli noin 13 431 045 hehtaaria, tästä oli joutomaata ja met-
sätalouteen kuulumatonta maata 330 017 hehtaaria. Vesistön osuus oli 280 621 hehtaaria.
Kartan tekstissä oli myös maininta tukkipuiden lukumäärästä valtionmetsissä; tämän
mukaan tukkeja oli 13 000 000 kappaletta.49

Ilmeisesti tämä signeeraamaton venäjänkielinen kartta on sama kartta, jonka Rauhala
mainitsee syntyneen vuoden 1849 komitean työn tuloksena. Tosin Gyldén jäi itse toimikun-
nan työn ulkopuolelle. Sen sijaan hän oli ollut mukana vuoden 1842 komiteassa, joka
myöskin oli arvioinut metsäpinta-alaa.

C. W. Gyldénin tekemä kartta on myös olemassa. Vuonna 1850 tehdyssä kartassa on esi-
telty Pohjois-Suomen metsävarantoa. Tämä kartta on julkaistu eri yhteyksissä useampaan
kertaan. Kartassa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikko on merkitty alueeksi, jossa
poltto- ja pienpuuta oli niukasti tai vain kotitarpeiksi. Myös tukkipuusta oli puutetta. Oulun
ympäristö on merkitty täysin mustaksi alueeksi, jossa metsänpuute oli yleistä. Gyldénin
ansioksi on laskettu myös se, että valtion metsämaiden erottaminen ja kartoittaminen saa-
tiin alkuun. Gyldén myös valitsi lääninmetsänhoitajat ja apulaiset.50

Maanmittaushallituksen ylijohtajana Gyldén julkaisi vuonna 1853 metsänhoidon oppi-
kirjan. Handledning för skogshushållare i Finland -teosta on pidetty uraauurtavana teok-
sena metsänhoidon kannalta. Kirjassaan Gyldén arvioi silloisen metsäpinta-alan seuraa-
vasti:51

Taulukko 2. Koko Suomen metsäpinta-ala vuonna 1853.

Lähde: Gyldén 1853, s. 5-6.

Gyldénin arvio poikkesi huomattavasti kymmenen vuotta aikaisemmin esitetyistä laskel-
mista, mutta varsinaisia arviointeja valtionmetsien pinta-alasta tai tilasta ei vielä esiintynyt
hänenkään teoksessaan. Metsien tulevasta hallinnosta ja hallinnasta tehtiin päätöksiä, niin
että turvauduttiin varsin vähiin metsien pinta-alaa ja tilaa koskeviin tietoihin ja luotettiin
pelkästään yksittäisiin kertomuksiin. Metsien arviointia vaikeutti luonnollisesti myös se,
ettei Suomessa 1850-luvulla annettu vielä minkäänlaista metsätieteellistä koulutusta. Oppi
haettiin ulkomailta, jolloin opittiin tuntemaan kyseisen maan metsien kasvukyky ja uudis-
tuminen. Kotimainen metsänhoitokirjallisuus oli maanmittausmiehen (Gyldénin) kirjoitta-
maa, ja useimmat metsävirkamiehet olivatkin alkuperältään maanmittareita. Jonkin verran
metsätalouteen liittyviä kirjoituksia oli almanakoissa. Käytössä oli myös C.C. Böckerin
teos vuodelta 1829 Om skogars skötsel i Norden.52

49. Laitakari E. 1960, s. 33–35, 102. Laitakari ei sen enempää spekuloi, mihin tietoihin kartanpiirtäjä on nojan-
nut. Taustalla täytyy olla metsälakikomiteoiden keräämät tiedot.

50. Helander 1936, s. 25.
51. Gyldén 1853, s. 5–6.

metsämaa 
tynnyrinala

metsämaa
hehtaari

metsämaan %-osuus 
koko pinta-alasta

Koko maa 39 722 700 19 600 000 59
Oulun lääni 16 548 500 8 100 000 51

52. Leikola 1992. Teosta pidetään yhtenä suomalaisen metsänhoidon perusteoksena, vaikka se olikin laadittu
Ruotsin metsänhoidon tarpeita varten,
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Kartta 2. Suomen metsävaranto vuonna 1850.

Lähde: Karjalainen 2000, s. 37. Ks. myös Leikola M. (1988) teoksessa von Berg, E. Kertomus Suo-
menmaan metsistä ja Gyldén C. W. (1851) Handledning för skogshushållare i Finland. C. W. Gyl-
dénin vuonna 1850 laatima kartta ”Karta öfver Finland utvisande skogstillgångarne i landets sär-
skilda delar år 1850.

Kuvernöörien, kruununvoutien ja nimismiesten kertomuksissa on jonkinlaisia arviointeja
metsistä. Koska näillä virkamiehillä ei ollut metsänhoidollista koulutusta, arviot olivat yli-
malkaisia. Yleisin toteamus oli, että tervanpoltto oli hävittänyt metsät. Aivan vastakkaisia-

Poltto- ja pienpuuta runsaasti,
tukkipuita niukasti

Metsää yltäkylläisesti

Poltto- ja pienpuuta huomattavan’
runsaasti, puutetta tukkipuusta

Poltto- ja pienpuuta riittävästi
kotitarpeisiin, puutetta tukkipuusta

Poltto- ja pienpuuta niukasti,
puutetta tukkipuista

Metsän puute yleinen

50            100 km
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kin arvioita esiintyy asiakirjoissa. Esimerkiksi Oulun läänin kuvernöörin kertomuksissa
vuosilta 1851–1855 todettiin metsävarannosta, että ”ylikylissä oli suunnattomat metsät”.53

Gyldén jatkoi Krimin sodan jälkeen omalta osaltaan metsien arviointeja vuonna 1857;
nyt olivat vuorossa Kuopion läänin kruununmetsät. Pohjois-Suomi jäi tässä vaiheessa arvi-
ointien ulkopuolelle. Vuonna 1858 esitettiin arvio, jonka mukaan kruununpuistoiksi erotta-
mattomien kruununmetsien laajuus Pohjois-Suomessa olisi ollut noin kuusi miljoonaa tyn-
nyrinalaa.54

Ensimmäisenä varsinaisena metsäammattimiehen tekemänä kuvauksena ja arviointina
pidetään vuodelta 1858 olevaa kertomusta Suomenmaan metsistä. Saksalainen Tharandtin
metsäakatemian johtaja Edmund von Berg55 kävi viranomaisten pyynnöstä tutustumassa
metsiin. Pohjois-Suomessa von Bergin reitti kulki Kokkolasta rannikkotietä Ouluun ja Tor-
nioon. Torniosta jatkettiin Rovaniemelle ja edelleen Ounasjokea myöten Hottiin. Matka
ulottui 68. leveysasteen yläpuolelle. Ouluun palattuaan von Berg suuntasi edelleen Kajaa-
niin Oulu-Iisalmi -tietä pitkin Pyhännän ja edelleen Sotkamon kautta Joensuuhun.56

Kertomuksessaan von Berg totesi, että hävittävien hakkuiden ohella laiduntaminen,
kulovalkeat ja kaskenpoltto olivat tuhonneet metsät niin, että säästyneiden metsien määrä
haaskattuihin ja hävitettyihin metsiin verrattuna oli vähäinen. Yleensä kruununmetsistä
von Berg totesi, että niiden laita ei ollut paremmin, pikemmin päinvastoin.57

”Kruununmetsien laita ei suinkaan näytä paremmalta, mutta usein vielä huonommaltakin.
Hoidottomuus edistää kulovalkeiden leviämistä ja puoltaa luvatonta metsän raiskaamista.
Monta monituista kertaa olen itsekin ollut tilaisuudessa, siitä tulla vakuutetuksi, miten suu-
ret nämä hävitykset sahan tienoilla ovat. Uudistaloin haltijat ja mökkiläiset eli torpparit,
sekä metsästä ja metsän lähellä asuvaiset, seuraavat mielellään sahanhaltijain houkutuksia.
Etteivät heidän harrastuksensa ole mitättömiin menneet, havaitsimma me siitäkin, että mah-
dotointa oli löytää yhtään raiskaamatonta kruununmetsää, jos vaan se oli muutaman penin-
kulman päässä jostakin sahasta, taikka jonkun kulku-veden lähellä, jota myöten puita kävi
lauttaaminen. Mutta toiselta puolen todistaa meille tämäkin kohta, että syvemmällä metsistä
vielä löytyy suuri-arvoinen puiden paljous, joka ansaitsee parempata suojelusta, kuin sillä
nykyään on.58

Edmund von Bergin antama kuvaus Suomen metsistä ja varsinkin kruununmetsistä oli loh-
duton; tosin edellä ollut lainaus ei suoranaisesti koskenut Pohjois-Suomea. Vapaaherra von
Bergin kertomusta voi kritisoida samoilla perusteilla kuin häntä ennen tehtyjä arviointeja.
Kuukauden aikana von Berg ”inventoi” suuren osan Suomen metsistä. Ensimmäiset varsi-
naiset Suomen metsien inventoinnit59 tehtiin vasta 1900-luvun puolella.

53. Täsmällisesti lainaus kertomuksista on ruotsiksi seuraava: ”I öfverbygderne finnas ofanteliga skogar och
förråd af till fällning mogna användbara träd, som med ordning och urskiljing begagnande, vore nära nog
outtömliga ... .” Oulun läänin kuvernöörin kertomus vuosilta 1851–1855. TKA.

54. Perälä 1984, s. 49–54.
55. von Bergin matkan yhteydestä metsähallinnon perustamiseen on edellisessä luvussa.
56. Leikola 1988; von Berg 1859 (1988), s. 7–8.
57. von Berg 1859 (1988) s. 8–10.
58. von Berg 1859 (1988), s. 10.
59. Vrt. Yrjö Ilvessalon inventoinnit. Tulokset on julkaistu metsäntutkimuslaitoksen sarjassa Communicationes

Instituti Forestalis Fenniae.
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Jo edellä on käynyt ilmi, kuinka pitkälti von Bergin ehdotuksiin nojautuen muotoiltiin
metsähallinnon tuleva organisaatio. Kertomuksessaan von Berg antoi edelleen ”suunnituk-
sia, miten metsänhoitoa vast'edes piti toimitettaman” muun muassa napapiirin metsissä:

”Napapiirin luona olevat kruununmetsät vaativat ensinnäkin erityistä tarkastamista. Ne kas-
vavat Lapinmaassa taikka Lapin rajoilla, ja ovat siis kaikkein pohjoisimmat metsänhoidosta
vaariin otettavat metsät. Luonnollisesti ei täällä siis niin hyvää kasvujen menestystä saateta
odottaakaan, kuin keski- ja etelä-Suomessa. Itse paikalla pidetyt nimenomaiset tutkimukset
osoittavat kuitenkin, että kallisarvoisia puita myös näilläkin seuduin voipi kasvaa, kuin vaan
ei kasvukautta määrätä kahtaasataa ja viittäkymmentä ajastaikaa vähemmäksi. Yltäkyllin
löysimme siellä näin vanhoja puita, jotka olivat kahden hyvän sahatukin veroisia.”
- - -
Jollei esivalta täällä kruununpuistoja perustamalla metsiä suojele, niin tulevat ne edelleen
varmaankin edellensä häviämään uudistalolaisten ja puunkauppiasten kautta.60

Kertomusta levitettiin runsaasti ympäri maata niin suomen- kuin ruotsinkielisenä painok-
sena. Metsien arvioinnit eivät jääneet tähän. Maaliskuussa 1859 juuri ennen metsähallin-
non perustamista ylihallitus kiirehti kruununmetsien tarkastamista. Ylijohtajan apulainen
R. Wrede lähetettiin aluksi Itä-Suomen alueelle. Itse ylijohtaja C. W. Gyldén halusi lähteä
Oulun lääniin toukokuussa 1859. Samalla kertaa piti laatia esitys metsänvartijoiden sijoit-
tamisesta lääniin.61 Myös senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, vapaaherra Fabian
Langenskiöld perehtyi maamme metsätalouteen ja sen vaatimuksiin kohta von Bergin ker-
tomuksen jälkeen.62

Vapaaherra Edmund von Bergin kertomus luonnollisesti vahvisti käsitystä siitä, että
metsien tila oli todella huolestuttava ja että ennen kaikkea tarvittiin joku valvomaan niiden
käyttöä. Kirjallista ja paikallista vahvistusta von Bergin kertomukseen ja metsähallinnon
tarpeellisuuteen saatiin Pohjois-Suomen osalta heti 1860-luvun alussa, jolloin Siikajoen
hoitoalueen metsänhoitaja E. V. Strömborg julkaisi kirjasen Oulun läänistä ja metsähallin-
nosta. Metsistä Strömborg totesi, että vesireittien lähettyvillä, kuten Paltamossa, Muhok-
sella, Muoniossa, Torniossa ja muissa Perämeren rannikon kunnissa, metsät oli hävitetty.
Vain kaukaisimmat kruununmetsät olivat säilyneet; niissäkin tosin oli näkyvissä entisten
metsänhävitystapojen jälkiä. Sahatukkien kaataminen, laivanrakennuspuiden otto ja terva-
puiden koloaminen olivat jättäneet merkkinsä. Strömborg totesi lain tehottomuuden näitten
paikkakuntien metsien suojelussa: ”Det otvifvelaktigaste vittnesbörd uppå, att lagen på
ifrågavarande orter i detta fall ej förmådde skydda äganderätten.”63

60. von Berg 1859 (1988), s. 13.
61. Perälä 1984, s. 83–84. Perälä toteaa pro gradussaan, että nimenomaan senaatti levitti kertomusta runsaasti

ympäri maata. Matti Leikolan antaman tiedonannon mukaan von Bergin kertomusta oli vielä 1950-luvulla
runsaasti Valtion hankintakeskuksen varastoissa. 

62. Langenskiöld kiersi maata kesän 1860 aikana nimenomaan omasta aloitteestaan, ja matkan tuloksia esiteltiin
myöhemmin muuan muassa Litteraturbladetissa sekä A. Soldánin teoksessa Suomen tervanpoltosta ja
kuinka se olisi parannettava. Helsinki 1861. Soldánin vaiheista katso esim. Matti Leikolan artikkeli Tervan-
poltosta teollisuutta. Soldán oli mukana Langenskiöldin seurueessa metsähallituksen päällikön Rabbe Wre-
den ohella. Seurueen matka kulki muun muassa Viitasaaren, Pihtiputaan, Sievin ja Kalajoen kautta Tornioon
ja edelleen Muonioniskalle. Takaisin tultiin Kajaanin ja Viipurin kautta. Soldán kuvasi tervanpolton tekniik-
kaa ja laski eri työvaiheiden kuluja ja puun menekkiä. Soldán hahmotteli kirjassaan tervateollisuuden laajen-
tamista ja monipuolistamista.

63. Strömborg 1862, s. 9, 15.
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Kun uudet metsänhoitajat astuivat 1860-luvulla tehtäviinsä, heillä oli organisaation luo-
misen ja torpparien olojen järjestämisen lisäksi tehtävänä myös oman alueensa metsävaro-
jen arviointi. Arviointi oli vaikeaa, koska alueet olivat kutakuinkin vielä kartoittamatta.
Sitä ei tehnyt yhtään helpommaksi se, että käyttökelpoiset ja luotettavat arviointimenetel-
mät puuttuivat. Metsänhoitajan tehtäviin kuului tietojen hankkiminen oman alueen yli-ikäi-
sistä metsistä. Esimerkiksi Muhoksen hoitoalueen aluemetsänhoitaja E. L. Blumenthal oli
yksi niistä harvoista aluemetsänhoitajista, joka ehti käyttää 9,5 päivää yli-ikäisten metsien
arviointiin vuonna 1860. Fabian Langenskiöldin mukaan selvitykset tehtiin koealojen sekä
eräänlaisten oppaiden (vägvisare) tietojen perusteella.64

Tästä toimintatavasta Helanderin mukaan kirjoiteltiin sanomalehdissä, sillä arvioinnit
eivät herättäneet luottamusta. Toisaalta saatettiin pelätä liikahakkausta tai toisaalta liian
vähäistä hakkausta. Yleisesti kysyttiin, miten metsävirkamiehet voisivat hoitaa metsiä
paremmiksi, kun niiden metsänhoidollista tilaa ja pinta-alaa ei tunnettu.65

Tästä metsien arvioinnin vaikeudesta kertoi edelleen se, että vielä vuonna 1865 metsä-
hallituksen vuosikertomuksessa saatettiin esittää pinta-ala, josta kuitenkin pohjoisin Lappi
ilmoitettiin poisjätetyksi. Vuosikertomuksen mukaan kruununmetsien laajuus oli metsän-
hoitolaitoksen perustamisen aikoihin 11 888 341 hehtaaria. Vuonna 1865 luku oli pienen-
tynyt 11 064 188 hehtaariin. Eron selitettiin johtuneen isossajaossa erotetuista metsäloh-
koista. Myöskään metsämaan laatua tai luokkaa ei ilmoitettu. Samana vuonna arvioitiin
kruununmetsien puuvaranto: arvio perustui koealoihin ja linjoihin. Puuvaraston kooksi
arvioitiin 13 791 457 runkoa. Todennäköisesti arvioitiin vain yli-ikäisiä metsiä, ja tätäkin
arviointia on pidetty jälkikäteen varsin puutteellisena. Tässä vaiheessa metsät oli jo jaettu
11 tarkastuspiiriin, 52 hoitoalueeseen ja 550 vartiopiiriin. Hoitoalueiden koot olivat
10 000–1 500 000 hehtaarin välillä, ja vartiopiirien koot vaihtelivat 150–100 000 hehtaarin
välillä. Ohjesäännössä vuodelta 1859 oli määrätty hoitoalueiden kooksi 7 500–25 000 heh-
taaria ja vartiopiirien kooksi 500–1 500 hehtaaria.66

Valtionmetsien kartoittaminen ja arviointi ei tapahtunut hetkessä, sillä kruununmetsät
piti ensin 'löytää'. Tällaiseen johtopäätökseen voi tulla monta eri tietä. Suomen metsätalo-
uden isäksi kutsuttu A. G. Blomqvist on maininnut Hämeen läänin lääninmetsänhoitajan
olleen niitä vanhoja ylimetsänhoitajia, jotka ”kiersivät maata löytöretkillään ja löysivät val-
tionmetsät”.67 Sama tilanne oli Pohjois-Suomessa. Löytämisen iloa vähensi se, että ison-
jaon hitauden takia ei aina ollut selvyyttä rajoista ja siitä, kenelle alueet kuuluivat.

Evon metsäopiston johtajana toiminut A. G. Blomqvist kierteli Suomea vuosina 1867–
1869, jolloin Evon opisto oli suljettuna metsähallintoon kohdistuneen kritiikin vuoksi.
Oulun läänissä Reisjärvellä Blomqvist tutustui ensin tervanpolttokokeiluihin. Seuraavaksi
Blomqvist siirtyi Siikajoen hoitoalueelle. Siikajoen hoitoalue ei voinut kehua hyvillä kruu-
nunmetsillään. Metsien huonon kunnon taustalla olivat kulot ja haaskaus. Haaskaustapauk-
sissa saattoi olla mukana jopa kymmenenkin miestä. Melkein jokainen mies oli ollut ker-
taalleen mukana metsänhaaskauksessa. Metsien huonosta kunnosta kertoi myös se, ettei

64. Db:1, vuosikertomuksia eri hoitoalueilta. Oulun tpa. OMA; G. R. Holmqvistin kirjekonseptit 1860. Da:1,
kirjekonseptit. Haapaveden ha. OMA; Langenskiöld 1861, s. 56–57.

65. Komiteanmietintö 1900:5, s. 22–23; Helander 1936, s. 50.
66. Komiteanmietintö 1900:5, s. 22–23; Hertz 1938, s. 25–26; Laitakari E. 1960, s. 33.
67. Ks. esim. Gd:1, päivätyölistoja 1860–1878. Oulun tpa. OMA. Päivätyölistoihin merkittiin erikseen kohta

'vägvisare'; Helander 1936, s. 27.
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Blomqvist pystynyt tekemään kuin kolme koeruutua eli koealuetta Siikajoen hoitoalu-
eelle.68

Kesällä 1868 Blomqvist matkasi Oulusta Kuusamoon. Pudasjärven kohdalla Blomqvist
totesi, kuinka vaikeaa oli löytää sopivia koeruutuja. Pudasjärvi olikin malliesimerkki pitä-
jästä, joka tosiaankin eli metsätalouden varassa. Maanlaatu ei ollut sopivinta niitty- ja pel-
toviljelyyn. Blomqvist totesi, että alue olisi ollut metsätön 50 vuodessa, jollei metsähallitus
olisi ottanut metsiä suojelukseensa. Blomqvistin käynti Pohjanmaalla ajoittui suuriin näl-
kävuosiin; niinpä esimerkiksi Kuusamossa oli runsaasti merkkejä petun kiskonnasta tuhan-
sista männyistä. Samalla alueella oli kaadettu runsaasti myös luppopuita poroja varten.69

Kemijärven seuduilta Blomqvist ”löysi” hyviä tukkimetsiä, jotka nekään eivät olleet
säästyneet metsäpaloilta. Jokilaaksot olivat säästyneet kaskeamiselta ja tervanpoltolta.
Kemijärven alueen metsät olivat huomattavasti paremmassa kunnossa kuin esimerkiksi
Kuusamon. Sodankylää kohti mentäessä Blomqvist oletti kohtaavansa läpitunkemattomia
metsiä, joihin ei ollut kirves koskenut. Kirveen koskemattomia metsiä tulikin vastaan,
mutta metsäpalot olivat aikojen kuluessa hävittäneet niitä.70 Suomen metsien liikahak-
kausta 1870-luvun alussa arvioinut komitea totesi tilanteen samankaltaiseksi kuin Blom-
qvist. Parhaimmat metsät olivat Lapissa. Rannikon ja Kajaanin seudun metsissä oli jo puu-
tetta tukeista.71

Arviot Suomen metsistä, niiden tilasta ja laajuudesta ja varsinkin kruununmetsien
tilasta, olivat 1800-luvunkin mittapuun mukaan epäluotettavia. Arvioiden luotettavuutta
epäiltiin jo silloin, mikä käy tarkemmin ilmi luvussa, jossa käsitellään sahateollisuuden
vapauttamisen ja metsähallinnon perustamisen välistä yhteyttä. Esimerkiksi vuoden 1900
kruununmetsäkomitea totesi pinta-alojen arvioinnin perustuneen aikaisemmin otaksumiin.

Vuonna 1883 saatiin metsäkonduktööreja eli varsinaiseen arviointiin määrättyjä met-
sänhoitajia tutkimaan metsiä. Neljä taksaattoria eli arvioijaa tuli Tornion hoitoalueeseen.
Kahden vuoden kuluttua kolme taksaattoria tuli Iin tarkastuspiiriin. Vuosisadan lopulla
metsiä arvioi neljä vakinaista ja yhdeksän ylimääräistä taksaattoria. Vuoteen 1899 men-
nessä oli arvioitu 7,26 miljoonaa hehtaaria ja työ oli saatu tehtyä 39 hoitoalueella. Selvityk-
sissä huomioitiin sahapuut, jotka 5,9 metrin korkeudella olivat läpimitaltaan 24,7 senttiä
(10 tuumaa). Hirrenaluiksi laskettiin samalta korkeudelta vähintään 19,8 sentin (8 tuuman)
läpimitan täyttävät. Näin 1880- ja 1890-luvulla arvioitiin sahapuutavaraa olleen kruunun-
metsissä yli 50 miljoonaa kappaletta. Vuosien 1860–1865 arvioinneissa sahapuuvaroiksi
oli laskettu lähes 14 miljoonaa runkoa; mukana laskelmissa olivat myydyt sahapuut.72

Vielä 1880-luvun lopulla P. W. Hannikaisen toimittamassa Suomen metsänhoitolehdessä
todettiin, ettei valtionmetsistä voinut esittää luotettavaa karttaa. Luotettavaa karttaa olisi
tarvittu, koska metsämaiden käyttö asutustarpeisiin olisi vaatinut täsmällisiä tietoja maan-
omistussuhteista.73

Vasta 1890-luvun lopulla metsänhoitajat aloittivat kaikkien kruununmetsien kartoituk-
set ja pinta-alain laskut. Muutaman vuoden kuluttua voitiin todeta, että vuonna 1898 alkuun

68. Blomqvist 1959, s. 30.
69. Blomqvist 1959, s. 49–50.
70. Blomqvist 1959, s. 59.
71.  Komiteanmietintö 1874:2, s. 17.
72. Yllättäen esimerkiksi Iin hoitoalueen metsien arviointiluettelot Taivalkosken osalta on sijoitettu seuraavaan

kohtaan eli Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Taivalkosken ha.
OMA; Komiteanmietintö 1900:5, s. 23–24.
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laitettu ”metsänjakotoimi74 kruununpuistoissa” ei johtanut toivottuihin tuloksiin. Samat
menetelmät, joita sovellettiin pienialaisilla valtion virkataloilla, eivät sopineet valtion laa-
joihin kruununmetsiin.

Metsähallitus päätti järjestää taksatoriset eli arviointityöt ”enemmän käytännön tar-
vetta” vastaaviksi, ”koska semmoisen jakotyön suorittaminen tärkeimmilläkin osilla kruu-
nunmetsiä tulisi vaatimaan vuosisadan jopa enemmänkin”. Metsänhoidon tarkastajien teh-
täväkuvaksi tuli selonteon tekeminen hoitoalueen taloudesta, hoidosta, toimitetuista met-
sänhoidollisista töistä sekä hoitosuunnitelmien laatiminen. Esimerkiksi Pohjois-Suomen
osalta Kemin ja Pyhäjoen hoitoalueilla tehtiin metsänhoidontarkastuksia, jotka rohkaisivat
jatkamaan taksaattorien määrän lisäämistä.75

Metsien arvioinnin vaikeutta kuvastaa hyvin myös se, että metsänhoitajien yhteisissä
kokouksissa 1880-luvun lopulla metsänhoitaja Hannikainen totesi: ”Metsänpuute on niin
epämääräinen käsite että jotenkin luonnotonta olisi jos kokous julistaisi tämmöistä jo ole-
van siinä tai siinä pitäjässä taikka sillä tai sillä paikkakunnalla.” Hannikaisen mukaan met-
sien vähyys alkoi pikemmin vaikuttaa siihen, että metsien arvo alkoi nousta. Ne, jotka oli-
vat metsäänsä säästäneet, hyötyivät siitä nyt. Niissä pitäjissä, joissa puutetta oli, metsät oli-
vat vähässä arvossa ja vailla hoitoa.76

73. Suomen Metsänhoitolehti 4/1889, s. 163–164. Esimerkiksi metsänhoitaja Sandberg kirjoitti Tornion hoito-
alueen pinta-alasta seuraavasti: ”Då emellertid inga tillförlitliga kartor, som skulle legat till grund för beräk-
ningen, funnits att tillgå, kan uppgiften icke vara exakt.” Sandberg 1887, s. 83.

74. Luvussa 2.3.1 on selitetty tarkemmin metsätalouden järjestelyyn liittyneitä termejä.
75. Metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja 1905, s. 63.
76. Finska Forstföreningen ptk. 25.–26.1887, s. 26. Finska Forstföreningens Meddelanden FFM 6/1889.
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Kartta 3. Taivalkosken Loukusan kylän eli Iin hoitoalueen 20. vartiopiirin kruununmaita vuo-
delta 1889.

Lähde: Ia 14:1:2, Iin hoitopiirin kartta. MHA. KA.; Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista
sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Pohjois-Taivalkosken ha. OMA. Kartta laadittu metsiä arvioitaessa
vuonna 1888. Asutuksen ja uittoreittien lähellä olleet alueet (Jyrkkävaara 67), Kuusikärry (70) ja
Hanhikangas (78) olivat hakattuja. Ajankohdasta ei ole tietoa.

Kentällä metsänhoitajat vielä 1800-luvun lopulla saattoivat törmätä tilanteeseen, jonka
Kalajoen hoitoalueen aluemetsänhoitaja kertoi lyijykynällä kirjoitetussa, ei siis virallisessa
kirjeessä, Oulujärven tarkastuspiirin ylimetsänhoitajalle: ”Rautatietä läheisyydessä vartio-
piireissä metsänvahdit eivät kerro puita löytyvän että kannattaisi hakkauttaa ... edeltäjäni
paperein mukaan niissä löytyy muka tuhansittain; itse ei voi selkoa saada puuvarastosta
kuin kesäaikana.”77 Toisaalta aivan neitseellinen tilanne saattoi tulla vastaan, kuten kävi
K. Forsströmille Sodankylässä: ”Bara trefligt blir det att komma till urskogar, där någon
forstman aldrig förr torde ha varit.”78 K. Forsström kirjoitti tästä ainutlaatuisesta tilanteesta

77. 22.3.1899 metsänhoitaja Montinin kirjeen välissä ollut H. V. -kirje. Ea4:23, saapuneet kirjeet Kalajoen hoi-
toalueesta. Oulujärven tpa. OMA.

78. K. Forsströmin kirje Sodankylästä 16.7.1894 A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin
arkisto. KA.
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A. G. Blomqvistille, joka itse oli lähes 30 vuotta sitten käynyt ”löytämässä” koskemattomia
ikimetsiä Pohjois-Suomessa.

Luotettavia tietoja Suomen metsävaroista on saatu vasta 1920-luvulta lähtien, jonka jäl-
keen on systemaattisesti inventoitu metsät 10–15 vuoden väliajoin. Inventointi tehtiin
1920-luvulla aikana, jolloin metsähallinto oli luopumassa määrämittaharsinnasta (vain tie-
tyn läpimitan täyttävien ja ylittävien puiden hakkuu) ja yksityismetsätaloutta oltiin ohjaa-
massa entistä tehokkaammin metsänhoitoyhdistysten ja metsien hävitystä ehkäisevän lain-
säädännön avulla.

Sittemmin 1920-luvun alussa arvioitiin myös metsien tilaa, mutta ulkopuolelle jäivät
aivan äskettäin hakatut tai suurimmaksi osaksi hakkuilta säästyneet metsät. Tutkimusten
ulkopuolelle jäi Oulun läänissä 81,6 % ja muualla Suomessa 51,6 % metsäalasta.

Valtakunnan ensimmäinen metsien tilan arviointi ei kerro kovin paljoa Pohjois-Suomen
metsien metsänhoidollisen tilan kehittymisestä, koska muutoksen tarkastelu vaatisi jatko-
arviointia samalla menetelmällä. Tietoja saa enemmänkin eri hakkuutavoista sekä niiden
tason vaihtelusta. Inventoinnin perusteella voi todeta, että harsinta oli ollut yleisin hakkuu-
tapa. Tutkitusta 18,4 %:n metsäalasta vain 9,1 % oli harsittu, hävitetty oli 1 % ja harven-
nettu hyväksyttävästi 0,2 %.79 Valtakunnan ensimmäinen metsien arviointi oli varsin mer-
kityksellinen, sillä se oli ensimmäinen koko maan kattava selvitys koko maailmassa.
Arviointi perustui pohjoismaisen yhteistyön tuloksena kehitettyyn systemaattiseen otan-
taan.80

Ensimmäisiä 1800-luvun arviointeja voisi luonnollisesti arvostella melko tiukastikin.
Tehtävänä ollut kruununmetsien arviointi oli todella mahdoton tehtävä. Käytössä olleet
metodit ja mahdollisuudet arviointien toteuttamiseen yhtäläisesti kaikkialla eivät riittäneet.
Yhteistä näille selvityksille oli, että ne eivät yliarvioineet metsävarantoa, päinvastoin. Ala-
kanttiin tehdyt arvioinnit eivät luonnollisestikaan voineet olla luotettava pohja valtion met-
säpolitiikalle suunniteltaessa kruununmetsien taloudellista ja muuta hyödyntämistä. Epä-
luotettavat ja kiistellyt arvioinnit eivät tuoneet eivätkä lisänneet luottamusta metsähallin-
toon. Tavat jättivät paljon tilaa kritiikille. Jo itse ammattikunnankin sisällä selvitykset
aiheuttivat polemiikkia. Metsänhoito nuorena tieteenalana haki tässäkin suhteessa paik-
kaansa. Tehdyt arviot eivät tuoneet tarkkaa tietoa tavallisen väestön metsänkäytöstä.

Näiden arvioiden varassa lähdettiin rakentamaan metsähallintoa Suomeen. Metsänhoi-
tajat laitettiin valvomaan resursseja eli metsiä, joiden laajuudesta ja tilasta ei vielä ollut täs-
mällistä tietoa. Kymmenen vuotta toiminut yhden miehen lääninmetsänhoitajajärjestelmä
ei voinut tuoda juurikaan uutta tietoa Pohjois-Suomen metsistä. Jatkossakaan arviointien
teko ei ollut itsestään selvää. Jo pelkästään puutteelliset kartat toivat mukanaan ongelmia.

79. Alho 1968, s. 178–179.
80. Matti Palon tiedonanto 1994.
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2.3 Metsänhoidon ja liiketoiminnan kangerteleva alku

2.3.1 Viljelyä ja harsintaa menestyksettä kruununmetsissä

Luonto itse on ollut ainoa metsänhoitaja vuosisatojen ajan, sillä Suomen metsät uudistuivat
kaskien ja kulojen kautta. Lainsäädännössä metsiä ei suojeltu metsänhoidon merkeissä,
vaan niitä suojeltiin teollisuuden tarpeen vaatimilla säännöksillä ja privilegioilla. Metsän
käyttö kiellettiin toiselta elinkeinolta toisen edun nimissä. Metsiä ei käsitetty uudistuvaksi
luonnonvaraksi, jota olisi pitänyt mitenkään hoitaa.

Suomen Talousseuran sihteeri C. C. Böckerin kirjoitus Om skogars skötsel i Norden
osallistui Ruotsin kuninkaan järjestämään metsiä koskevaan kirjoituskilpaan. Tätä vuonna
1829 painettua julkaisua pidetään ensimmäisenä varsinaisena kirjallisena yrityksenä met-
sänhoidon edistämiseksi myös Suomessa. Böcker kirjoitti, kuinka Suomen metsät häviäi-
sivät, ellei talonpoikien harjoittamille kasken- ja tervanpoltolle, sahapuiden määrämitta-
hakkuulle ja karjan laiduntamiselle asetettu rajoituksia. Määrämittahakkuiden sijasta met-
sää piti hoitaa hakkaamalla sitä lohkoittain, sillä määrätyn osan eli lohkon hakkaaminen
vuosittain metsästä johti kestävään ja taloudelliseen metsänhoitoon. Böckerin kirjoitus ei
kuitenkaan vaikuttanut laajemmin metsänhoitoon. Kesti aina vuosisadan puoleen väliin
asti, ennen kuin metsänhoidolliseen puoleen alettiin kiinnittää enemmän huomiota.81

Böckerin kannattamaa uudistushakkauslinjaa toi esille seuraavan kerran 1850-luvulla
maanmittaushallituksen ylitirehtööri C. W. Gyldén. Metsänhoidon oppikirja Handledning
för skogshushållare i Finland ilmestyi vuonna 1853, ja teos säilyi pitkään metsien uudista-
misen ohjenuorana. Gyldén toi suomalaiseen julkisuuteen myös ensi kertaa siemenpuuhak-
kuumenetelmän, joka oli omaksuttu saksalaisilta metsänhoitajilta. Samassa kirjasessa oli
myös ohjeita metsien linja-arviointia varten. Gyldén loi kirjassaan organisaatiomallin, joka
tuli sittemmin melkein muuttumattomana voimaan metsähallinnossa. Saksalaisen von Ber-
gin esittämät ehdotukset hallinnosta olivat hyvin samankaltaisia.82

Gyldénin ja Böckerin teokset ja niiden myötä metsäsanasto levisivät metsistä vastan-
neille suomalaisille virkamiehille; ainakin sanastoa käytettiin nimismiesten ja voutien ker-
tomuksissa. Salon kruununvouti totesi vuosina 1842–1844 seuraavasti Keski-Pohjanmaalla
sijainneen Haapajärven osalta metsien huonosta hoidosta: ”Med skogen hushållas illa —
hvarken trakthygging eller plantering förstår man sig på eller heller skogssädd — genom
pottak och tjärbränning hawa grymt medtagne.” Kruununvoudin mukaan lohkohakkuu
(trakthygging), istutus (plantering) ja metsänkylvö (skoggsädd) eivät olleet tuttuja pohja-
laisten talonpoikien keskuudessa. Sen sijaan potaskan ja tervanpolton seuraukset näkyivät
selvästi.

Samanlaista lohkohakkauksen, harvennuksen ja metsänkylvön puutetta sekä huonoa
metsänhoitoa valitteli Oulun läänin kuvernööri vuonna 1855 kertomuksessaan: ”Ordentlig
skogshushållning med plantering, gallring och trakthyggning eger ingerstädes i länet
rum.”83 Metsänhoitoon liittyvää kirjallisuutta tunnettiin läänin hallinnon tasolla, koska
kuvernööri ja nimismiehet käyttivät kertomuksissaan metsänhoidon termejä.84 Kentällä

81. Böcker 1829 (1929) esim. sivut 46–60; Leikola 1986, s. 1–5.
82. Gyldén 1853, s. 131–136. Gyldénin mukaan suuret metsät piti jakaa hoitoalueisiin (revier), joiden johdossa

piti olla metsänvalvoja (forstförvaltare/revier-förvaltare); Leikola 1986, s. 1–5.
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tilanne lienee ollut aivan jotakin muuta. Esimerkiksi vuonna 1858 tehdyssä Sievin kappa-
laisen puustellin inventoinnissa todettiin metsän kasvavan mäntyjä, kuusia ja koivuja. Heh-
taareista tai metsän kunnosta ei ole mainintaa. Metsänhoidollisia termejä ei käytetä inven-
toinnissa. Metsää käytettiin polttopuiksi ja aitaustarpeiksi. Sen sijaan peltojen ja niittyjen
kunto ja suuruus on tarkasti mainittu.85 Jos pappilankin tarkan inventoinnin yhteydessä
inventoijat suhtautuivat näin suurpiirteisesti metsään, niin mitenkä paikallinen väestö olisi
voinut ottaa heistä esimerkkiä. Metsänhoitotietouden istuttaminen paikalliseen väestöön jäi
jatkossa harvojen virkamiesten harteille. Jos virkamiehet tunsivat termistöä, niin suomen-
kielinen väestö Pohjois-Suomessa ei voinut tuntea ruotsinkielellä julkaistua metsänhoidon
kirjallisuutta. Varmaa ei ole, osasivatko virkamiehetkään aina kääntää kaikkia ruotsinkieli-
siä metsätermejä ymmärrettävälle suomen kielelle. Varsinaisia suomenkielisiä metsäsanas-
tojahan ei laadittu kuin vasta 1880-luvulla.

Maalaisväestön kotikirjastot, jos niitä nyt sellaisiksi voi kutsua, sisälsivät enimmäkseen
uskonnollista kirjallisuutta. Esimerkiksi 1830-luvulla papiston antamien tietojen mukaan
200 000 perheestä 31 prosentilla oli vain Raamattu tai Uusi testamentti.86 Kansaa neuvovia
suomenkielisiä kirjoituksia julkaistiin jonkin verran Suomen Talousseuran almanakoissa.
Talousseuran sihteeri C. C. Böcker julkaisi vuosina 1830–1832 sarjan aiheesta minkä hyö-
dytyksen metsät ja metsämaat Suomenmaalle antavat eli taitaisivat antaa. Varsinaisia met-
sänhoidon ohjeita kirjoitussarjassa ei juurikaan ollut. Vuonna 1845 julkaistiin Talousseuran
sihteeri Lars Arnellin artikkeli Muutama sana mehän korjoamisesta, eli käyttämisestä ja
wiljelemisestä. Vuonna 1857 julkaistiin varsinainen valistuskirjanen Toimellinen ja taitawa
metsän hoitaja. Sen sijaan Suomen Talousseuran panos hyvän metsänhoitotavan edistäjänä
heikkeni, sillä vasta vuonna 1873 ilmestyi kirjoitus Järjestetyn metsänhoidon perusteet.
Kirjoituksessa käytettiin muun muassa käsitteitä harventamishakkuut, kaistalehakkuut ja
arviointilinjat.87

Metsänhoitoon perehtyneitä henkilöitä oli varsin vähän 1850-luvulla Pohjois-Suo-
messa. Valtionhallinnon virkamiehet tunsivat siis termistön, mutta yleisesti virkamiehet
totesivat, että metsänhoitoa ei harjoitettu. Mitenkään yllättävää ei ole, että paikallinen väes-
tökään ei tuntenut metsänhoitoa. Vaikka metsänhoidon termistö ja sitä myöten metsänhoito
olisi levinnyt talonpoikaiston keskuuteen kirjallisuuden ja valistuneiden virkamiesten
kautta, niin olisiko niihin kuitenkaan uskottu? Suomenkielisen sanomalehdistön aika met-
sähoitotiedon antajana oli vasta tulossa. Metsästä oli totuttu ottamaan — vähemmän oli
totuttu sille antamaan. Lisäksi metsän myynnissä olivat ostajan markkinat, jolloin metsää
omistaneet talolliset tuskin juurikaan vaikuttivat siihen, millaisia puita ja mistä metsistä
niitä kaadettiin.

Metsähallinnon toimiessa vielä maanmittauksen ylihallinnon alaisena metsänhoidosta
vastasivat maanmittarin koulutuksen saaneet henkilöt. Maanmittareilta vaadittiin jonkinlai-

83. EIIa:3, kruununvoudin kertomukset kaupan, maanviljelyksen ja elinkeinojen tilasta 1840-luvulta. Salon
kkkva. OMA; Kuvernöörin kertomukset vuosina 1850–1855. TKA.

84. Ruotsinkielistä Ruotsissa julkaistua metsäkirjallisuutta oli jo vuonna 1876 niin paljon, että siitä julkaistiin
bibliografia. Axel Cnattingiuksen toimittama bibliografia tunsi suomalaiset C. C. Böckerin ja C. W. Gyldé-
nin teokset.

85. Pappilan inventointi 1858. IIICc:1. Sievin ka. OMA; Helsingfors Tidningar –lehdessä 5/1857 kaivattiin
Keski-Pohjanmaalle metsänhoitoa.

86. Peltonen 1992B, s. 69–70.
87. Arnellin julkaisu vuodelta 1845 oli 14-sivuinen kirjanen. Leikola 1992, s. 4–13.
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nen arvosana kasviopissa ja sitä myötä puulajien tuntemusta. Opetus ei ollut mitenkään
syvällistä metsänhoidon kannalta katsottuna. Tilanne alkoi muuttua 1850-luvun lopulla,
jolloin metsänhoito-oppia lähdettiin hakemaan varsinkin Saksasta Tharandtin metsäakate-
miasta. Muun muassa metsähallinnon johtajistoon kuuluneet R. Z. Wrede ja J. H. A. af For-
selles saivat oppinsa Saksasta. Myös Evon metsäopiston johtaja A. G. Blomqvist kävi vuo-
sina 1857–1858 Tharandtin kurssin.88

Vapaaherra Edmund von Bergin Kertomus Suomenmaan metsistä vuodelta 1859 antaa
jonkin verran tietoa silloisesta suomalaisen metsänhoidon tasosta. Kertomuksessa luotiin
ensisijaisesti perustaa metsähallinnon organisaation rakentamiselle. Metsänhoidosta von
Berg totesi, että ”metsänhoitoa tieteellisessä ymmärryksessä ei ensinkään ole Suomessa”.
Missä metsää hakattiin, se tehtiin voiton toivossa, ei uuden kasvattamisen vuoksi. Vapaa-
herra von Bergin mielestä metsä kuitenkin uusiutui luonnon kylvöstä, mikäli aloille jätettiin
riittävästi siemenpuita.89 Myös von Bergin käsitys oli varsin yhteneväinen läänin virka-
miesten kanssa. Metsänhoitoa ei tunnettu kansalaisten keskuudessa.

Toki poikkeuksia oli, ja 1860-luvulla nämä valistuneet henkilöt tulivat julkisuuteenkin.
Sanomalehti Pohjan Tähti julkaisi vuonna 1867 maanviljelijäksi itseään kutsuneen nimi-
merkin (a. S.n.) artikkelisarjan, jossa osoitettiin perusteellista tuntemusta Pohjois-Suomen
silloisesta metsätaloudellisesta tilanteesta. Artikkelissa toivottiin hallituksen palkitsevan
niitä, jotka eivät myisi kaikkia metsiä sahain herroille. Kirjoittajan mukaan ”tällä tawoin
wielä nytkin saada soweliaille paikoin tarpeellisia ”arnio-metsiä” karttumaan, joka auttaisi
myöskin ilman-alamme paremmin luonnon suhteille”.90

Myös Suomettaren palstoilla hyrynsalmelainen nimimerkki -k-k pohti, mikä oli sopiva
suomenkielinen vastine tämplatulle (leimatulle) puulle. Vastine oli hirtetty, ”muuta suomal.
sanaa minä en löydä, joka wastaisi sanaa ”tämplata”, ja onkin tämä sana minusta monin
puolin sopiwa, sillä ”hirttämisen” kautta saawat tawallisetki puut sekä wanhat hongat ”hir-
ren” nimen ja arwon”.91

Vielä 1800-luvun puolivälissä ei ilmestynyt metsänhoitoon liittyvää suomenkielistä
ammattikirjallisuutta tai ammattilehtiä, jotka olisivat voineet levitä kansan keskuuteen.
Jonkin verran metsänhoitoa sivuttiin sanomalehdissä ja almanakoissa. Lehtikirjoitusten
perusteella metsänhoidon käsitettiin olevan metsien suojelua metsävarkailta ja metsän-
myyntiä yhteisen hyödyn nimissä. Metsänhoito-sanalla tarkoitettiin eri asiaa kuin mitä nyt
hoidolla käsitetään. Kyse oli metsätalouden harjoittamisesta.

Esimerkiksi Oulun Wiikkosanomien mielestä suuri ongelma oli se, että puut lahosivat ja
mätänivät metsiin. ”Mutta siellä missä metsä on wielä maanwiljelyksen tiellä, hallan
pesänä, missä sitä on yltäkyllin ja missä se on yhtenäisenä, siellä puhutaan metsän hoidosta
kuuroille korville.” Lehti kehottikin uusia metsähallinnon virkamiehiä hoitamaan kruunun-
metsiä siten, että he samalla ohjaisivat kansaa hoitamaan metsiä hyvin. Kansa ei ollut oppi-
nut metsäänsä säästämään, eikä yhteisten metsien käyttöä elatukseen kaihdettu. Uusien fis-

88. Helander 1949, s. 456–457.
89. von Berg 1859 (1988), s. 9–12.
90. Pohjan Tähti 14, 15/1867. Juttujen kirjoittaja tunsi erittäin hyvin metsien tilan, sahateollisuuden vaikeudet

saada puuta ostetuksi metsähallinnolta, puunkuljetusongelmat ja puutavaran mittausongelmat. Lopussa hän
toteaa: ”Tätä ei ole kirjoitettu mistään mielipiteistä eikä puoluellisista tarkoituksista, sillä kirjoittaja ei ole
metsänhoito-wirkamiehiä eikä kauppiaita; onhan vaan tavallinen maanviljeliä. Tätä asiata olemme tulleet
ajattelemaan yhteisen hyvän tarkoituksesta.”

91. Suometar 41/1861.
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kaalien ei kuitenkaan pitänyt keskittyä vain ”syyhyn ja sakkoon”, vaan myös todelliseen
metsänhoitoon.92 Sitä lehti ei kuitenkaan määritellyt, mitä sen mielestä oli todellinen met-
sänhoito. Vaatimus kuitenkin esitettiin. Lehti ilmeisesti tarkoitti metsän metsätaloudellista
hyödyntämistä, mutta merkillepantavaa on se, että lehti selvästi odotti uuden metsähallin-
non tuovan valistusta yksityismetsätalouden piiriin.

Kirjallisuuden lisäksi puitteita metsänhoidolle luotiin perustamalla Evon metsäopisto
vuonna 1858; toiminta alkoi virallisesti vasta vuonna 1862. Ensimmäisiä kotimaassa kou-
lutettuja ja kotimaisiin oloihin perehtyneitä metsänhoitajia saatiin 1860-luvun puolivälissä
— siis monta vuotta metsähallinnon perustamisen jälkeen. Evon toiminta taukosi jo ensim-
mäisen kurssin jälkeen, sillä opisto joutui osaltaan ottamaan vastaan metsähallintoa koh-
taan osoitetun kritiikin; opisto oli tuolloin osa metsähallintoa. Evon opiston vaikeudet
ulkoisen arvostelun lisäksi aiheutuivat myös sisäisistä ongelmista. Opiston opettajan Blom-
qvistin mielestä opisto oli muuttumassa liian akateemiseksi, eikä se vastannut käytännölli-
sen metsänhoidon silloisia tarpeita.93 Evon toiminnan aloittaminen ajoittui epäkiitolliseen
aikaan.

Varsinainen metsätaloudellinen toiminta eli puun tuotanto kruununmetsissä perustui
alkuvuosina C. W. Gyldénin94 vuonna 1853 julkaistussa kirjassa esitettyihin ajatuksiin.
Gyldénin ajatukset puolestaan perustuivat tunnetun saksalaisen metsätalousmiehen Hein-
rich Cottan ajatuksiin. Johtavana periaatteena oli metsän jakaminen ensin erilaisiin kasvul-
lisuusluokkiin. Metsien hakkuu toteutettiin jakamalla metsät erilaisiin periodi- ja vuosiloh-
koihin, joille oli laadittu hakkuulaskelmat.95

Erityiset valtionmetsien hoito-ohjeet saatiin vuoden 1859 ohjesäännössä, jossa oli
ohjeita hakkuu- ja metsänviljelyesitysten teosta, siemenpuiden jättämisestä sekä harven-
nushakkuista. Samassa ohjesäännössä oli myös määräykset siitä, minkälaiset metsänhoi-
dolliset tiedot ja taidot metsänvartijoilla piti olla.

Vuosilohkojärjestelmää ehdotettiin myös vapaaherra von Bergin kertomuksessa Suo-
men metsistä. Sarkaviljelys eli vuosilohkohakkuu olisi ollut von Bergin mielestä parempi
kuin säännötön 'raivaushakkuu'. Lohkohakkauksesta von Berg totesi, että ”metsän jakami-
nen on välttämätöntä, sillä muutoin ei niitä mitenkään voida selvällä pitää ja tarkastella,
mutta ei sen kuitenkaan niin täsmällensä tarvitse tapahtua kuin Saksanmaalla”. Hän esitti
myös erillisen talouskirjan pitämistä, johon olisi merkitty kaikki metsässä tehdyt hoitotoi-
menpiteet.96

Kertomuksessa esitetyt ajatukset metsänhoidosta eivät saaneet kuitenkaan käytännössä
juurikaan seuraajia. Metsähallinto tosin järjestettiin Gyldénin ja von Bergin esittämällä
tavalla. Näkyvimmin metsänhoidon puolesta esiintyi Evon metsäopiston johtaja Blom-
qvist, joka useissa kirjoituksissaan ja kirjoissaan toi esille sitä, kuinka hyvä esimerkki par-

92. Oulun Wiikkosanomia 15, 18/1859.
93. Helander 1938, s. 43.
94. Gyldén toimi mm. väliaikaisen hallinnon ylitirehtöörinä eli ylijohtajana vuosina 1851–1854.
95. V. Lihtonen kutsuu tätä varhaisvaihetta vuosilohkojärjestelmäksi, joka sisälsi erilaisia rakennemuotoja,

”jotka perustuvat metsätalouden järjestelyn kokonaan tai pääasiallisesti pinta-alaan lasketun kestävyyden
varaan ja vuotuisen hakkausmäärän pinta-alan jakamiseen kiertoajan vuosimäärällä. Kun nämä järjestelyta-
vat käytännössä tavallisesti edellyttävät vahvoja uudistushakkauksia, siemenpuuhakkausta tai paljaaksihak-
kausta, on niitä aikaisemmin sanottu myös lohkohakkausmenetelmiksi”. Lihtonen 1944, s. 31–35.

96. von Berg 1859 (1988), s. 16–19.



61
haiten synnyttää hyvän metsänhoitotavan. Blomqvistin mielestä metsähallitus itse ei ollut
kuitenkaan osoittanut hyvää esimerkkiä.97

Blomqvist halusi omalla toiminnallaan antaa mallia valtion muille hoitoalueille. Hän
halusi Evon metsäopistossa harjoittaa metsätaloutta, jota kukaan ei voinut väittää hävittä-
väksi. Evon metsiin ei päästetty vieraita, vaan puut kaadettiin, valmistettiin, ajatettiin
perille, jopa sahattiin itse. Varsinaisilla hoitoalueilla käytäntö oli se, että nimenomaan ulko-
puoliset ostajat kaatoivat puut. Blomqvistin mukaan se oli periaatteellisesti välttämätöntä,
mutta ”hän ei tahtonut liittää Evon hoitoaluetta niihin muihin lukuisiin valtion hoitoaluei-
siin, joiden metsänhoito hänen mielestään ei mitään metsänhoitoa ollutkaan”. Blomqvist
kritisoi sitä, että metsähallitus itse poimi metsistään suurimmat puut ja jätti metsät muuten
hoitoa vaille.98 Blomqvistin kritiikkiä osaltaan terävöitti paitsi ammatillinen kunnianhimo
ja tietämys myös se, että hän jäi paitsioon 1800-luvun lopulla valittaessa metsähallinnolle
päällikköä.

Vuosilohkojärjestelmää ei käytännössä pystytty toteuttamaan Suomen kruununmetsissä,
sillä hoitoalueiden metsät eivät olleet sopivia tähän järjestelmään. Sen sijaan puhutaan val-
mistuskaudesta, jolloin metsätalous valtion hoitoalueilla oli väliaikaista. Esimerkiksi toisin
paikoin puuttui vanhoja metsiä, joiden varaan olisi voitu sijoittaa vuosilohkoja. Toisaalta
paikoin ylispuumetsiä oli niin paljon, että järjestelmä olisi vaatinut laajoja toimintapiirejä
ja pinta-aloja. V. Lihtonen toteaakin, että valmistuskausi metsähallinnossa johti järjestet-
tyyn hirrenharsintaan eli suurten puiden kaatoon, jonka valtakausi ajoittui 1880-luvulta
vuosisadan lopulle.99 Todellisuudessa tämän hirrenharsinta eli poiminta oli voimassa val-
tionmetsissä pitkälti vielä 1900-luvun puolella.100

Pääsyynä metsähallinnon hakkaustavan muotoutumiseen hirrenharsinnaksi oli se, että
rahaa tuli näin nopeammin ja helpommin täysimittaisista tukeista. Maassa ei ollut kysyntää
vielä muunlaiselle puutavaralle, ja yleinen mielipide vaati näyttöä metsähallinnon kannat-
tavuudesta. Hirrenharsinnalla saatiin heti rahaa; vuosilohkojärjestelmä olisi vaatinut pitkä-
jänteisyyttä.

Hirrenharsinnan periaatteena oli kasvattaa puu järeäksi tukkipuuksi asti. Harsinta-ajalla
tarkoitettiin sitä aikaa, joka kului pienten tukkipuiden kasvattamiseen täysikokoisiksi saha-
puiksi. Järeät puut luokiteltiin saha- eli hirsipuihin ja vajaamittaisiin hirrenaineisiin.101

Harsinnan taustalla oli olettamus siitä, että harsittava102 metsä olisi ollut suhteellisen
eri-ikäistä, jolloin kasvu ja poisto olisivat olleet tasapainossa. Metsäalue oli jaettu erilaisiin
periodeihin, joiden aikana metsä käytiin läpi kertaalleen. Harsinta ei kuitenkaan ollut sopi-
vin menetelmä kaskenpolton jälkeiselle tasaikäiselle metsälle.103 Sama koskee myös met-

97. Helander 1938, s. 136–139.
98. Helander 1938, s. 139.
99. Lihtonen 1944, s. 7–9.
100.Esimerkiksi ks. Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski

1908–1922. Mha. KA.
101.1860-luvun alussa tukkien pituus oli 7,1 metriä (24 jalkaa) ja läpimitta 29,7 senttiä (10 kymmenystuumaa).

Keskikokoisen tukin pituus oli 4,4 metriä ja pienen tukin 3,4 metriä. Vuosina 1864 ja 1867 sahatukkien
minimimittoja jouduttiin pudottamaan. Tukin pituus sai vaihdella 5,3 metristä 8,0 metriin, läpimitan ollessa
vähintään 24,7 senttiä. Komiteanmietintö 1900:5, s. 123–124.

102.Vain tietyn koon täyttänyt puu kaadettiin eli harsittiin pois metsästä.
103.Harsintaa varten oli kehitetty erilaisia summittaisia ohjeaikoja. Esimerkiksi A. G. Blomqvist julkaisi vuonna

1872 männyn, koivun ja kuusen tuotostaulukot. Vuonna 1897 ilmestyi sahapuiden paksuuskasvatustaulukot.
Leikola 1986, s. 12.
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säpalon jälkeistä metsää. Metsäpalojen osuus metsämaiseman muokkaajana onkin ollut
merkittävä.

Hirrenharsinta säilyi kuitenkin pitkään valtionmetsissä, sillä harsintaa varten perustet-
tiin vielä vuonna 1883 erikseen taksaattorikunta, jonka työnä oli selvittää sahapuuvarat.
Esimerkiksi Iin hoitoalueeseen kuuluneet vartiopiirit nykyisen Pohjois-Taivalkosken alu-
eella arviointiin vuosina 1887 ja 1888. Arviointi tehtiin mittaamalla puut yksitellen; tosin
jonkin verran käytettiin linja-arviotakin. Järjestetyn hirrenharsinnan aikaa kesti virallisesti
vuoteen 1907, jolloin metsähallitus siirtyi nykyisen kaltaiseen metsikkötalouteen.104

Hirrenharsintaa arvosteltiin niin lehtien palstoilla kuin Suomen Metsänhoitoyhdistyksen
kokouksissa metsänhoitajien parissa. Männyn osalta alettiin siirtyä vähitellen lohkohak-
kauksiin, mutta kuusimetsissä harsittiin vielä pitkään. Tuloksena oli metsien kuusettumi-
nen. Sama metsien kuusettumisilmiö esiintyi myös tervanpolttoon käytetyissä metsissä.
Harsinnan arvostelijoiden joukkoon liittyi P. W. Hannikainen, metsähallituksen palveluk-
sessa ollut metsänhoitaja, joka oli myös ehdottomasti sitä mieltä, että metsähallinnon oli
luovuttava hirrenharsinnasta.105

Metsähallituksen hirrenharsintaa kutsuttiin järjestetyksi hirrenharsinnaksi erotukseksi
hirrenharsinnasta ja talonpoikaisharsinnasta. Talonpoikaisharsinnassa poistettiin kaikenko-
koisia puita yksitellen, ja hakkuu oli riippumatonta kasvusta. Puuta hakattiin metsästä sen
verran kuin tarvittiin välittämättä siitä, oliko se liikahakkausta. Harsinta saattoi kohdistua
yksipuolisesti vain tiettyyn puutavaralajiin.

Hirrenharsinnassa hakattiin seurauksista piittaamatta terveitä tai vain hiukan viallisia
puita, jos ne täyttivät tietyn paksuusmitan. Metsähallinnon harjoittamassa järjestetyssä hir-
renharsinnassa laskettiin edeltäkäsin, montako tukkipuuta sai hakata. A. K. Cajanderin
mielestä kaikki tavat olivat metsänhoidollisesti ala-arvoisia.106 Järjestetty hirrenharsinta
kuulosti vain paremmalta termiltä kuin pelkkä hirrenharsinta.

Jälkikäteen arvosteltiin tehtyjä arviointeja siitä, ettei puiden todellista suuruutta ja laatua
otettu huomioon, koska vain täysimittaiset puut luokiteltiin. Kasvun tilaa ei luokiteltu. Teh-
tyihin linja-arviointeihin ei oltu tyytyväisiä. Varsinaisia hoitosuunnitelmia ei päästy teke-
mään, koska hoitosuunnitelman vaatineita kruununpuistoja ei ollut saatu perustettua. Hoi-
tosuunnitelma olisi vaatinut maan tarkastuksen ja jaotuksen, kruununmaan arvioinnin sekä
hallinto-, vartioimis-, rakennus- ja metsänviljelysehdotuksen tekemistä. Näitä toimia ei
pystytty tekemään muun muassa keskeneräisen isonjaon ja virkamiesten puuttumisen
vuoksi.

Puutteet kyllä tiedostettiin koko ajan, ja esimerkiksi 1870- ja 1880-luvulla Tornion hoi-
toalueella tehtiin metsätalouden järjestelyjä eli metsänjakoja.107 Vuoteen 1890 mennessä
vahvistettiin kuusi jonkinlaista hoitosuunnitelmaa runsaalle 600 000 hehtaarille. Vuoteen
1898 mennessä koko Suomessa hoitosuunnitelmia oli tehty 15 hoitoalueelle, ja lähes nel-
jäsosassa kruununmetsiä oli nyt jonkinlainen metsänjako. Metsänjaolla tarkoitettiin hoito-
suunnitelmassa säännöllistä hirrenharsintaa.108

104.Kartta 3., Timmeruppskattningsmanual 1887, 1888. Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista sekä nii-
hin liittyviä asiakirjoja. Pohjois-Taivalkosken ha. OMA; Laitakari E. 1960, s. 169–170.

105.Hannikainen 1896, s. 184–185.
106.Cajander 1910, s. 598.
107.Lihtonen 1944, s. 9. Varhaisin metsätalouden järjestely oli metsän jakamista eli metsän osien ja metsiköiden

jakamista ja sijoittamista eri ajankohtina käytettäväksi.
108.Komiteanmietintö 1900:5, s. 3, 110–121.
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Vuosina 1860–1865 hoitoalueiden virkamiehet arvioivat sahapuut vanhoissa metsissä.
Edellä on jo kuitenkin todettu, että vielä 1860-luvun arviot olivat silmämääräisiä, ja apuna
oli käytetty paikallista tuntemusta. Arvioijat eivät olleet siis koulutettuja metsänhoitajia.
Sen jälkeen kun taloussuunnitelma oli laadittu, päästiin harjoittamaan varsinaista metsäta-
loutta, ainakin näin oli tarkoitus. Suunnitelmissa oli pitkä valmistusaika, jopa 30–50 vuotta,
jolloin oli pyrkimys metsittää aukeita aloja ja muuttaa lehtimetsiä havumetsiksi. Vähäisten
hakkuiden piti kohdistua vain yli-ikäisiin puihin. Suunnitelmat eivät toteutuneet eikä var-
sinaisiin lohkohakkauksiin päästy, vaan metsähallitus itsekin joutui lähtemään hirrenhar-
sinnan tielle. Lohkohakkuuperiaate toteutui harvoilla valtion virkataloilla.109

Vaikka metsähallituksen ohjesäännössä luotiin edellytykset muun muassa metsänvilje-
lyyn, ohjeiden soveltaminen osoittautui aluksi liian vaikeaksi olosuhteissa, jotka olivat
kaikkea muuta kuin metsänhoidonkokeiluihin sopivia. Alan tiedemiehet, kuten A. G.
Blomqvist, olivat kiinnostuneita metsänviljelystä. Blomqvist tekikin stipendin turvin
1860-luvun lopulla koealoja ympäri Suomea. Hänen mahdollisuutensa koealojen tekoon
syntyi siitä, että Evon metsäopisto oli suljettuna.

Käytännössä varsinaisten hoitoalueiden metsänhoitajilla ei ollut taitoja eikä taloudelli-
sia edellytyksiä kokeiluihin. Hoitoalueiden suuruus ja pitkät välimatkat eivät innostaneet
viljelykokeiluihin, ja muut tehtävät veivät ajan. Tosin jonkinlaisia yksittäisiä merkkejä
metsänhoidon kokeilusta on Pohjois-Suomestakin. Ensimmäisiä männynviljelykokeita
tehtiin heti 1860-luvun alussa, jolloin Iissä kylvettiin pieni 70 tynnyrin koeala. Vuonna
1889 metsänhoitaja Hultin totesi, ”että Iissä on joku kymmenkunta vuotta takaperin tehty
metsänistutuksen kokeita, joista ei nyt enää tiedetä missä ne ovatkaan”.

Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja totesi, että kaskimaahan tehdyt viljelyskokeet olivat
epäonnistuneet sen takia, että ne tehtiin liian hajalleen. Väestön piti hoitaa siementen
keräys ja kylvö. ”Ei edes ole varmaa että todellakin sekoitettiin puunsiementä jyväin
sekaan kaskimaata kylvettäessä, niinkuin oli tarkoitus”.110 Metsähallitus yritti nostaa pro-
fiiliaan tekemällä siellä täällä metsänistutuksia ja -kylvöjä. Esimerkiksi Kuusamossa pai-
kallinen väestö oli kerännyt käpyjä, mutta siemeniä oli saatu avustavan metsänhoitovirka-
miehen, metsänpäällysmies A. Korhosen mukaan niukasti. Osittain huonoa tulosta selitet-
tiin väestön tottumattomuudella siementen puimiseen.111 Helander toteaa kokeilujen olleen
”kuriositeeteiksi katsottavia ilmauksia joistakin uinuvista mahdollisuuksista”. Metsähalli-
tukselle ei myönnetty varoja kokeilujen toteuttamiseen, ja 1870- ja 1880-luvut menivät
säästäväisyyden merkeissä. A. G. Blomqvist on kuvannut tätä aikaa uneliaisuuden ja nuk-
kumisen ajaksi.112

Vuoden 1872 valtiopäivillä säädyt, paitsi että vaativat metsänhoitovirkojen vähentä-
mistä, ottivat myös kantaa metsähallituksen kylvökokeiluihin. Säätyjen mukaan metsän-
kylvö yhtenä metsänhoitotapana oli Suomen oloissa osoittautunut täysin tarpeettomaksi.113

Metsien luontaiseen uudistumiskykyyn luotettiin, sillä vuoden 1872 valtionmetsien tarkas-
tuskomission mukaan metsien kasvu parhaiten edistyi ”luonnollisen kylvön” kautta. Vilje-
lyä pidettiin kalliina, jopa mahdottomana. Jonkinlaisia varsin pienialaisia kaskiviljelyko-

109.Gd:1, päivätyölistoja 1860–1878. Oulun tpa. OMA: Laitakari E. 1960, s. 167–168, 199–200.
110.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 119.
111.Korhosen kirje 23.10.1869. Ea4:16, Kuusamon hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1860–1874. Iin tpa. OMA.
112.Helander 1949, s. 91.
113.Hannikainen 1896, s. 180.
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keita tehtiin 1870-luvulla muun muassa Iin hoitoalueen metsissä, jolloin paikallisten asuk-
kaiden piti kylvää samalla ruista ja puunsiementä. Toisin paikoin kokeilu oli onnistunut.
Metsänhoitajat esittivät toivomuksenaan, että valtio olisi myöntänyt rahaa viljelykokeisiin.
Koska valtio vaati yksityisiäkin metsänomistajia pitämään huolta kasvusta, olisi metsähal-
linnon itse pitänyt antaa hyvä esimerkki.114 Myös Pohjois-Suomen sanomalehti Kaiun
palstoilla kommentoitiin metsähallintoa tästä aiheesta: ”Ei myöskään ole puunsiementen
kylvämisellä metsäin karttumista aukeille kankaille, soille ja kedoille paljo nimeksikään
toimitettu.”115 Luontaiseen uudistumiseen jouduttiin luottamaan koko 1800-luvun loppu,
ja vasta vuonna 1899 metsänviljelyala nousi yli sadan hehtaarin.

Sen sijaan ulkomaisia puulajeja kokeiltiin monin paikoin Pohjois-Suomeakin; pääasi-
assa kylvettiin sembramännyn siemeniä. Kokemukset olivat niin myönteisiä kuin kieltei-
siäkin. Hyrynsalmelta metsänhoitaja, vapaaherra G. Wrede totesi, että männyn kasvatukset
eivät olleet onnistuneet, koska siementen kylvö oli tehty sopimattomaan maahan. Sen
sijaan Kittilästä metsänhoitaja Ericsson totesi, että sieltä ”löytyy jotensakin kauneita sem-
bramäntyjä”. Ensimmäiset metsänistutuskokeilut116 tehtiin vuonna 1872, mutta niiden
määrä jäi vielä varsin vähäiseksi. Istutuskokeilutkin enemmän tai vähemmän epäonnistui-
vat, koska niissä käytetyt taimet oli kasvatettu ulkomaalaisista siemenistä. Näin esimer-
kiksi Hyrynsalmen hoitoalueen vuosiraportissa vuodelta 1875 todettiin kylvöjen epäonnis-
tuneen täysin, Sotkamossa ei niin hyvin, mutta sen sijaan Paltamossa kylvetyt pinus cembra
-siemenet olivat itäneet.117 Varsinainen metsänhoito oli valtionmetsissä kokonaisuudes-
saan 1800-luvulla hapuilevaa. Metsänhoitokokeiluista ei saatu konkreettisia tuloksia, joita
olisi voitu esitellä julkisesti. Kokeiluja tehnyt Evon metsäopiston johtaja Blomqvist joutui
taistelemaan niin yleistä mielipidettä kuin metsähallinnon yrmeää suhtautumista vastaan.

Pohjoisten hoitoalueiden osalta alettiin puhua varsinaisesta metsänhoidosta vasta
1900-luvun vaihteessa. Sodankylän hoitoalueella vaikuttanut metsänhoitaja G. W. Fors-
ström muistelmissaan toteaa P. W. Hannikaisen 1900-luvun alussa vaikuttaneen siihen, että
leimauksia alettiin suorittaa metsänhoitomaisesti. Forsström kyllä mainitsee, että ylimet-
sänhoitaja Wichmann oli väittänyt olleensa ensimmäinen tällä alalla ja saaneensa siitä moi-
tetta hovineuvos Nummelinilta metsähallituksesta. Forsström itse ei uskonut tähän metsän-
hoidolliseen menetelmään kokeilujensakaan jälkeen. Menetelmä ei sopinut hänen mieles-
tään Pohjois-Suomen oloihin.118

Leimaus oli myös seikka, jota metsänhoitajat pohtivat eri yhteyksissä. Mikä oli oikea
tapa leimata ja varsinkin laittaa ylös leimatut puut? ”Mitä taas tulee leimaukseen yhdellä
eli kahdella kirveellä, kuten joskus tarkkuuden vuoksi on ehdoitettu, niin se on noita taval-
lisia ”utopioita”, joita, jumala paratkoon, täällä Pohjois-Suomessa ei voi tulla kysymyk-
seenkään, varsinkin nykyisten olojen vallitessa.” Metsänhoitaja Böök oli leimannut Rova-

114.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 118–121; Leikola 1986, s. 10–11.
115.Kaiku 1/1882.
116.Förslag till utförande af kultur med pinus cembra. Hh15:1, mäntypuiden istutus ja hoito-ohje kesäkuu 1870.

Vaalan ha. OMA. K. J. Numell lähetti hoitoalueille kesäkuussa 1870 pinus cembran (sembramänty) istutus-
ja hoito-ohjeita. ”Säkrast torde pinus cembra uppdraga i planskola i god sandmylla, förbättrad men aska
hvarvid synnerlig omsorg bör fästas vid plantornas syddande skogar möss och fåglar, som med begärlighet
söka åtkomma de unga plantornas rötter…” Muhoksen hoitoalueen paperit ovat Vaalan hoitoalueen arkiston
yhteydessä.

117.Db:1, vuosikertomuksia 1860–1878. Kajaanin tpa. OMA.
118.Forsström G. W. 1986, s. 89–90.
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niemellä lähes 16 000 puuta, joista puolet olivat ollut hylkyjä. ”Tästä tavallisesta esimer-
kistä voitte eteläsuomalaiset saada jonkunmoisen käsityksen siitä, kuinka viheliäiset mei-
dän metsät täällä ovat.”119

Metsänhoidon sijasta sahapuiden laskeminen, metsäpalojen ja luvattoman metsänkäy-
tön estäminen, uudisasutuksen valvonta ja metsävarkauksien ehkäisy olivat metsähallinnon
pääasialliset tehtävät kruununmetsissä 1800-luvulla. Suomen metsätalouden historian kir-
joittajan Helanderin mukaan moitteita kuultiin, ”kun ei voitu kieltää, ettei valtion metsiä
tosiaankaan erikoisesti hoidettu”120.

Myös ulkopuoliset käsittivät liian suurten hoitoalueiden estäneen varsinaisen metsän-
hoidon ja metsätalouden harjoittamisen. Kuhmoniemeltä kirjoitettiin, kuinka suuri omai-
suus köyhässä kunnassa oli, mutta miten se hoidon puutteessa mätäni ja lahosi metsään.
Syy oli selvä, sillä ”aiwan mahdotonta on waatia metsänhoitajalta näin tarkkaa alueensa
hoitoa, kun hän asuu Sotkamossa, kuuden peninkulman päästä täältä. Tuiki tarpeen olisi siis
että saisimme omituisen metsänhoitajan tänne”.121

Lainsäädäntö vuodelta 1859 edellytti revisioneja eli tarkastuksia, jotka ylimetsänhoitaja
tekisi joka kymmenes vuosi. Revisionissa tarkastettiin metsänhoitajien ja vartijoiden asun-
not sekä tilukset ja metsiköt. Vuosisadan vaihteessa jouduttiin toteamaan, että tarkastukset
olivat olleet merkityksettömiä. ”Mainituilla ylimetsänhoitajien toimittamilla tarkastuksilla
ei voinut olla suunnillekaan sitä merkitystä, joka metsänhoitorevisionilla järjestetyssä met-
sätaloudessa tulee olla.”122

Vielä 1800-luvulla ei ollut yhtenäistä ohjesääntöä metsänhoitosuunnitelmia varten.
Kokemusta järkiperäisistä metsätalouden muodoista oli vähän. Asiaa tutkinut komitea
totesi, että metsähallitukselta puuttui tarpeellinen taito tehdä sellaisia metsänhoitosuunni-
telmia, joissa olisi otettu huomioon kunkin alueen olot ja erityispiirteet. Komitean toteamus
oli melko raskauttava silloisen metsähallinnon kannalta, mutta se oli ilmeisen lähellä
totuutta.

Jos Edmund von Bergin kertomuksessa korostettiin sitä, että metsähallituksen olisi pitä-
nyt näyttää yksityisille esimerkkiä metsänhoidossa, niin vuosisadan lopulla jouduttiin otta-
maan ajatuksia takaisin. Kruununmetsäkomitean mietinnössä todettiin: ”Tosin myönne-
tään, että valtion metsien hoitoa sen ominaisen luonnon ja erityisen tehtävän vuoksi ei ole
arvosteltava samalla mitalla kuin yksityisten metsänhoitoa ... .”123 Alunperin kruununmet-
sien hoitotapojen piti olla esimerkkinä yksityisille metsänomistajille. Myöhemmin kruu-
nunmetsien hoitoa ei saanut arvostella samalla mitalla. Tosin lievennyksenä oli se, että
kruununmetsillä oli ominainen luonto ja erityinen tehtävä.

Tutkimuskirjallisuudessa todetaan ykskantaan, viimeisimpänä Ilmo Massan väitöskir-
jassa ”Pohjoinen luonnonvalloitus”, että ”Suomessa voidaan puhua metsänhoidosta sen jäl-

119.Böök 1890, s. 125.
120.Helander 1949, s. 90.
121.Oulun Ilmoituslehti 39/1887.
122.Komiteanmietintö 1900:5, s. 123.
123.Komiteanmietintö 1900:5, s. 3, 110–121. Komiteanmietinnössä todetaan ”... on siis varsin yleisesti tultu sii-

hen kokemukseen, että metsänjakotoimia varten on tarpeen työnjako, ainakin sikäli että niihin kuuluvia met-
sänmittaus- ja arvioimistoimia toimittavat erityiset enimmäkseen nuoremmat taitavat metsänhoitomiehet,
joita pitemmän ajan kuluessa käytetään puheenalaisiin tehtäviin. Tämä onkin välttämätöntä ja siitä syystä
että puheenaolevat työt vaativat erityistä taitoa ja harjaantumista, jota tavallisissa hallintotoimissa ei ole aina
mahdollista hankkia”.
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keen kun valtion metsien hallinto järjestettiin lakisääteiseksi 1800-luvun puolivälin tie-
noilla.”124 On totta, että metsänhoidosta voidaan puhua, mutta on eri asia, kuinka tehokasta
se oli ja oltiinko siihen tyytyväisiä. Toisessa kohdassa Massa toteaa Nils Meinanderin väi-
töskirjaan nojautuen, että ”varsinaista metsänhoitoa ei pohjoisessa ennen ensimmäistä
maailmansotaa lainkaan harjoitettu”125.

Kruununmetsäkomitean mietinnössä todettiin, etteivät kruununmetsien puuvarat olleet
1800-luvun lopulla tuloksena säännöllisestä metsätaloudesta, vaan olivat ikäluokkain kes-
kinäiseen suhteeseen nähden ”sangen epäsäännöllisessä tilassa”. Kruununmetsien tila vai-
keutti kestävän metsätalouden harjoittamista.126

Metsähallituksen omissa metsissään harjoittamasta metsänhoidosta oltiin monta mieltä
1800-luvulla. Martti Hertz toteaa metsähallituksen historiassa seuraavasti varsin kiemurai-
sin sanankääntein: ”Ei olisi varmasti myöskään oikein väittää, että metsänhoitajilta olisi
yleisesti puuttunut harrastusta, siitä huolimatta, että epäkiitolliset olosuhteet ja metsähallin-
toa vastaan uhonnut epäsuopea mieliala eivät ainakaan olleet omiaan sitä lietsomaan.
Todellista harrastusta osoittavat kruununmetsissä toimitetut metsän viljelykset, joihin tosin
ryhdyttiin yleisemmin vasta 1870-luvulla.”127

Hertzin käyttämä termi 'harrastus' kuvaakin parhaiten metsänhoidon tasoa kruununmet-
sissä 1800-luvun lopulla. Metsänhoitoa siis harrastettiin, mutta ei vielä harjoitettu laajassa
mittakaavassa. Ja koska harrastus ei tuonut näkyviä tuloksia, se ei voinut lisätä luottamusta
metsähallinnon metsänhoitotapoihin. Kruununmetsissä olisi pitänyt toteuttaa nopeasti ja
tehokkaasti sellaista tuloja runsaasti tuottavaa metsänhoitoa, johon ei yksinkertaisesti ollut
mitään mahdollisuutta. Kruununmetsien metsänhoidolliseen tilaan ei ollut mahdollista vai-
kuttaa, sillä hajanaisesti ympäri Pohjois-Suomea sijoitetut yksittäiset ja yksinäiset metsän-
hoitajat eivät pystyneet vaikuttamaan kruununmetsien metsänhoidolliseen tilaan. Toisaalta
koko metsänhoito ja metsien käsittely metsänhoidollisesti oli vasta hakemassa paikkaansa.

Metsähallitus ei pystynyt näyttämään yksityisille esimerkkiä metsänhoidossa. Viljely-
kokeet olivat todellisia kuriositeetteja. Niinpä kruununmetsien hoitoa sen erityisen luonnon
vuoksi ei saanut arvostella samalla mittapuulla kuin yksityisten metsänhoitoa. Metsähalli-
tus tyytyi 1800-luvun lopun metsäntarkastuksissaan arvioimaan vain ne täysikasvuiset hir-
ret ja hirrenalut, jotka tulevaisuudessa toivat tuloja kassaan.

Suomalaisen metsänhoidon historia vaatisi ainakin kahden eri tieteen alan, niin historian
kuin metsätieteiden, yhdistämistä, ettei enää tyydyttäisi vain toistamaan kirjallisuudessa jo
moneen kertaan esitettyjä lausumia, joilla ei kuitenkaan ole täyttä tutkimuksellista pohjaa.
Jo pelkästään lähdeaineiston kaikinpuolinen hyödyntäminen vaatisi todellista poikkitie-
teellisyyttä niin metsissä kuin arkistoissakin. Ympäristöhistoria tarjoaisi tässä suhteessa
oivallisen lähestymistavan suomalaisen metsänhoidon historian tutkimiseen.

124.Massa 1994, s. 99–100. Massan tiedot ovat peräisin Raumolinilta. Jussi Raumolin, The problem of
Forest-based Development as Ilustrated by the Development discussion, 1850–1918. Helsingin yliopiston
sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 4/1990.

125.Massa 1994, s. 187. Tässä yhteydessä ei syyllisty anakronismiin todetessaan, että keskustelu (hyvästä) met-
sänhoidosta on edelleen aktuelli.

126.Komiteanmietintö 1900:5, s. 137.
127. Hertz 1938, s. 25.
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2.3.2 Tuloa tuottamaton metsähallinto

Metsien hallintoon ja valvontaan liittyi oleellisesti taloudellisen käytön toteutus. Metsähal-
linnon taloushallinto ja rahaliikenne olivat luonnollisesti vielä 1850-luvun alussa vähäisiä
hallinnon väliaikaisuuden vuoksi. Itsenäistä taloudellista toimintaa ei ollut 1850-luvulla,
eikä tilastoista vielä ole erotettavissa sitä, missä määrin kruununmetsät tuottivat tuloja. Jon-
kinlaisia suunnitelmia varsinaisen liiketoiminnan aloittamisesta oli jo 1850-luvun alussa.
Väliaikaisen metsähallituksen toimiessa maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksena
tehtiin koehakkuita vuosina 1851–1852. Niiden perusteella jokaiselta tynnyrinalalta eli
noin puolelta hehtaarilta piti saada vuosittain vähintään kaksi täysikasvuista sahatukkia.
Tässä vaiheessa hoitoalueiden kooksi suunniteltiin 30 000 tynnyrinalaa eli noin 15 000
hehtaaria. Yhden hoitoalueen tuotoksi laskettiin 7 100 ruplaa, joka syntyi sillä perusteella,
että myytävän tukin hinta oli 17 kopeekkaa ja hoito- ja hallintokulut 3 100 ruplaa.128

Vuonna 1854 esitettiin samansuuntaisia tietoja, joiden mukaan hoitoalueilta piti saada
puhdasta puunmyyntituottoa 7 200 hopearuplaa, mikä innosti jatkamaan hallinnon vakiin-
nuttamispyrkimyksiä. Krimin sota katkaisi kuitenkin metsähallinnon edistämispyrkimyk-
set sillä erää.129

Ensimmäisten 1850-luvun alkupuolen koehakkuiden perusteella oltiin aiheestakin toi-
veikkaita tulevaisuuden suhteen. Menoja näytti tulevan vähemmän kuin tuloja. Toiveik-
kuutta edelleen lisäsi vuonna 1857 väliaikaisen metsähallinnon johdossa olleen ylitireh-
tööri C. W. Gyldénin tekemät arviot Pohjois-Karjalan kruununmetsistä, joista hän arvioi
saatavan vuosittain yli kaksi miljoonaa sahatukkia. Vajaa kymmenen vuotta aikaisemmin
koko maan sahausoikeudet olivat hiukan yli 500 000 tukkia. Silloin sahausmäärää pidettiin
liian suurena. Gyldénin arviot kruununmetsistä vuonna 1859 vahvistivat edelleen toiveita
tuloista, sillä jo silloisten karttojen perusteella hän arveli kruununmetsien kestävän yli kol-
men miljoonan täysimittaisen havupuun vuosihakkuun.

Vielä 1860-luvun alussa, jolloin Fabian Langenskiöld kierteli valtionvaraintoimituskun-
nan päällikön ominaisuudessa Pohjois-Suomen metsiä, liiketoiminnan tulevaisuus näytti
todella valoisalta. Langenskiöld vetosi selostuksessaan asiantuntijoihin, joiden mukaan
valtionmetsistä saatettiin hakata vuosittain 700 000 runkoa eli miljoona sahatukkia.130

Vaikka Gyldénin ja Langenskiöldin arviot poikkesivat suuresti toisistaan, niin alempikin
arvio ylitti sen, mikä oli sahojen tukkien sahausoikeus vuoden 1859 aikana. Hanhon
mukaan vuonna 1859 sahojen sahausmäärä oli noin 505 000 tukkia.131 Pelkästään kruu-
nunmetsistä olisi pystytty tuottamaan kaksinkertaisesti se, minkä Suomen sahat olisivat
saaneet sahata vuosittain.

Vaikka tehtyjen arvioiden perusteella kruununmetsien kannattavaan taloudelliseen käyt-
töön olisikin ollut edellytyksiä, väliaikaisen hallinnon aikana taloushallinto lähti kehitty-
mään hitaasti. Ensinnäkään varsinaisia talouden hoitoon erikoistuneita virkamiehiä ei ollut.
Rahaliikennettä varten vuoden 1859 ohjesäännön 4. §:n mukaan ”toimittamaan itsekunkin

128.Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879; Ad:1, virantoimituspäiväkirjoja 1860–1876. Oulun tpa.
OMA. Hanho 1917, s. 112. Palmrothin virantoimituspäiväkirjoissa ei ole merkintöjä, että hän olisi ollut
mukana toimittamassa koehakkuita.

129.Perälä 1987, s. 633; Perälä 1984, s. 47–48.
130.Hanho 1915, s. 151–152; Langenskiöld 1861; Perälä 1987, s. 633–634.
131.Hanho 1915, s. 164.
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hoitoalueen metsänhoitohallituksessa tapahtuwia ylöskantoja ja maksoja, otetaan erinäiset
Metsänhoidon rahawartiat”. Rahavartijan toimen täytti kuvernööri, ja aluksi tarkoituksena
oli palkata tehtäviä hoitamaan paikallisia kruununvouteja. Rahavartijain joukko muodostui
kuitenkin sekalaiseksi. Piippolassa tehtävän otti vastaan kruununnimismies Nordberg,
Pyhäjoella sahankirjuri B. Snellman ja Kalajoella apteekkari Relander.132

Jonkinlainen tilien tekeminen kuului myös metsänhoitajalle, joka laati kultakin hoito-
vuodelta ylimetsänhoitajalle tilityksen. Vuosittain annettu tilitys oli eräänlainen tase hoito-
alueesta. Tulopuolelle eriteltiin puista saadut tulot ja kruununtorpparien vuokrat. Meno-
puolelle tulivat virkailijoiden ja harvalukuisten työmiesten palkat. Varsinaisten tilien teke-
minen kuului metsänhoidon rahavartijoille. Tehtäviin kuului myös saatavien perintä, joka
ei kuitenkaan sujunut helposti. Usein saatavien perintä jäi metsänhoitajien huoleksi, ja
myöhemmin työ siirtyi kokonaan heille. Metsäkasöörien velvollisuuksiin kuului myös tili-
tysten laadinta vuosittain kuvernöörille, joka esitti tilit edelleen senaatille. Sivutoimisten
kasöörien taloushallinto oli erillään muusta metsähallinnosta, mikä osaltaan vaikeutti tie-
don kulkua metsänhoitajien ja kasöörien välillä.

Pohjois-Suomessakin metsähallituksen taloudellista toimintaa hankaloitti koko
1800-luvun se, että rahaliikenne oli riippuvaista kuvernöörinvirastosta. Taloushallintoa ei
järjestetty siten, että se olisi ollut joustava ja itsestään selvä osa muuta toimintaa. Vasta
vuonna 1905 metsäkasöörien nimittämisoikeus siirtyi kuvernööreiltä metsähallitukselle.
Metsähallituksella ei ollut omaa kassalaitosta tai taloustoimistoa vaan rahaliikenne kulki
edelleen lääninrahastojen kautta. Kierto lääninrahaston kautta merkitsi sitä, että rahalii-
kenne oli hidasta eikä käteistä saanut helposti. Liikennettä hidastivat jo pelkästään pitkät
välimatkat Oulun läänin alueella. Metsäkasöörien tehtävänä oli ottaa vastaan maksut ja hoi-
taa menot. Maksumääräykset tulivat metsänhoitajalta. Kirjanpito oli kameraalista, eli pää-
asiassa tulot ja menot selvittävää virastokirjanpitoa.133

Metsähallinnon tulolähteeksi kaavailtiin siis puunmyyntiä. Ennen metsähallintoa saha-
teollisuus sai puunsa ostamalla ne pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta. Ostajat useim-
miten valitsivat päältä isoimmat ja parhaimmat puut. Suurten puiden loppuessa ostajille
alkoi kelvata pienempikin puutavara. Metsänomistajat alkoivat vaatia määrämittamyyn-
tejä, eli ostaja ei saanut kaataa tiettyä mittaa pienempiä puita. Määrämittamyyntien myötä
kauppahinnaksi sovittiin umpimähkään jokin summa.

Hankintakauppamuoto tunnettiin jo 1800-luvun alkupuolella. Metsänomistaja itse hak-
kasi puunsa ja luovutti ne sovittuun paikkaan kuljetettuina ja sopivaan kokoon hakattuina.
Käyttöön tuli 1800-luvun aikana myös runkokauppa. Rungoille saatettiin määrätä sama
keskihinta tai erikokoisille rungoille eri hinta. Nämä eri puutavaran kauppamuodot olivat
käytössä jo ennen metsähallituksen perustamista.

Metsähallituksen vuoden 1859 ohjesäännössä ei mainittu muuta kaupantekomuotoa
kuin julkinen huutokauppa. Huutokauppa pidettiin tarkastuspiirin ylimetsänhoitajan luona
syyskuussa; huutokaupasta ilmoitettiin 30 päivää aikaisemmin läänin pääkaupungin leh-
dessä, maan virallisessa lehdessä sekä kirkonkuulutuksilla. Ilmoituksissa metsähallituksen
piti kuuluttaa, kuinka paljon ja millaista puuta oli myytävänä. Silloinen maanmittauksen ja
metsänhoidon ylihallitus lähetti metsänhoitajalle kirjeen, jossa vähimmäishinnat oli määri-

132.Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja. Oulun tpa. OMA. Lähteessä ei mainita etunimiä.
133.Laitakari E. 1960, s. 309–310.
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telty. Kirjeen sai avata huutokaupan lopuksi. Jos määrähinta jäi alle huutojen, puutavara jäi
odottamaan parempaa aikaa. 

Paikallisella metsänhoitajalla ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta tehdä suoraan kaup-
paa. Metsähallituksen vuoden 1859 johtosääntö edellytti kuitenkin metsäviranomaisten
osallistuvan myytävien puiden hakkuuseen ja vedätykseen. Kaupat piti tehdä valmiista
puutavarasta, jolloin myyntiin ei olisi sisältynyt riskiä. Ostaja maksoi kantohinnan lisäksi
varsinaiset hankintakustannukset.134

Todellisuudessa metsähallitus siirtyi hankintahakkuisiin vasta 1900-luvun alussa. Jo
1860-luvun alussa yritettiin itse hakata ja ajaa puut, mutta tulokset olivat huonoja. Käytän-
nössä metsähallitus myi puut kannolta ja ostaja itse huolehti hakkuusta ja kuljetuksista.
Niinpä metsähallituksen omat hakkuut eivät työllistäneet pohjoissuomalaisia. Työtulot tuli-
vat yhtiöiden kautta, niille ”jotka ahkeraan tahtowat wedättää ja hakata”, kuten piippolalai-
nen kirjoittaja totesi tapahtuvan Tavastkengän kruununmetsissä vuonna 1873.135

Ensimmäiset valtionmetsien puuhuutokaupat pidettiin vuonna 1861, jolloin Oulun ja
Kuopion läänien alueelta myytiin lähes 400 000 runkoa. Kemijoen suulle uitettiin lisäksi
3 000 runkoa. Yli kolmekymmentä vuotta huutokauppakäytäntö säilyi samana, vaikka se
sai koko ajan osakseen runsaasti kritiikkiä. Seuraavan kerran puiden huutokauppakäytän-
nöstä annettiin ohjeita vasta vuonna 1893, jolloin sahapuitten myynti valtionmetsistä mää-
rättiin toimitettavaksi pääsääntöisesti julkisella huutokaupalla rungoittain, ellei senaatti toi-
sin päättänyt.

Huutokauppojen merkitys alkoi laskea 1900-luvun alussa. Vielä vuonna 1911 huutokau-
pan osuus metsähallinnon puunmyynnistä oli 75 %. Vuosikymmenen lopulla osuus oli
39 %. Kauppaa alettiin käydä yhä enemmän välikirjoilla, jolloin myynti alkoi jakaantua
tasaisemmin eri vuodenaikoihin ja päästiin irti yhden sesongin huutokaupoista.136

Metsähallinnon puiden myyntitavat ja -ehdot joutuivat kritiikin kohteeksi heti
1860-luvulla. Metsähallituksen halukkuutta tai pikemmin haluttomuutta puun myyntiin
ihmeteltiin. Tätä nihkeyttä oli näkyvissä varsinkin Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Oulun
tarkastuspiiristä ei vuonna 1865 mennyt kaupaksi kuin 900 puuta, jotka nekin olivat luvat-
tomilta käyttäjiltä takavarikoituja.

Huono menestys puukaupoissa aiheutui osin joustamattomuudesta. Metsähallitus luuli
saavansa paremman hinnan kuin yksityiset myyjät, eikä siitä syystä myynyt puita kysynnän
mukaan. Kun metsähallituksessa sitten avattiin tulleet tarjoukset, ne eivät olleetkaan toivo-
musten mukaisia. Kruunu myi puunsa kuutiokaupalla, jolloin se oli itse myös asettamassa
ehtoja puiden hakkuutavalle tai jopa itse hakkasi ne. Metsähallituksen ylitirehtööri Wreden
mielestä kruununmetsistä ei kannattanut myydä puuta, ellei niistä saanut pyydettyä hin-
taa.137 Puutavaran hinnat olivat Oulun läänissä alhaisia vielä 1860-luvun lopulla, enim-
mäkseen noin 2–4 penniä kuutiojalkaa kohden. Valtionmetsistä myydyn raakapuun hinta
oli 1860-luvun alussa kahdeksan penniä ja vuosikymmenen lopussa vain viisi penniä.138

134.Ef:5, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia. Sievin ka. OMA; Cajander 1910, s. 584–585;
Meinander 1968, s. 153; Laitakari 1960, s. 25, 252–263.

135.Uusi Suometar 14/1873. Esimerkiksi tarkastuspiirien arkistoissa ei ole merkintöjä siitä, kuinka paljon hak-
kuut olisivat työllistäneet pohjoissuomalaisia 1800-luvulla. Puutavarayhtiöiden mahdollisesti säilyneiden
arkistojen kautta voisi ehkä tehdä arvioita siitä, minkä verran kruununpuiden hakkuu työllisti. Asiaa pystyy
selvittämään tarkemmin 1900-luvun osalta.

136.Cajander 1922, s. 14–15; Laitakari E. 1960, s. 252–253.
137.Helander (1949) arvelee tämän olleen syynä siihen, että Wrede joutui eroamaan sittemmin.
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Metsähallitus joutui myöntämään, että puiden kuutioimismääräykset olivat puutteelli-
sia. Kuutioimisohjeita jouduttiin uusimaan vuosina 1867, 1872 ja 1873, jotta kauppa olisi
alkanut kulkea paremmin. Uusissa ohjeissa metsänhoitajat mittasivat ja hinnoittelivat myy-
dyt puut ostajien toivomusten mukaisesti. Uusi luovutuskäytäntö ei kuitenkaan tyydyttänyt
sen enempää ostajaa kuin myyjää. Puiden luovutuksessa tuli erimielisyyksiä siitä, oliko puu
kelvollinen vai ei. Suuriakin eriä saatettiin raakata eli hylätä; samat raakatut puut kuitenkin
kelpasivat halvemmalla hinnalla sahatavaraksi. Varsinkin Itä-Suomessa ostajien mukana
alkoi ilmaantua erilaisia kymppejä ja piirimiehiä, jotka jo ennakolta tarkastivat metsähalli-
tuksen tukkikasat.

Metsähallitusta alettiin moittia yhä tiukemmin siitä, että lisääntyneestä kaupanteosta
huolimatta tuloja ei ollut. Kuutioimiskäytäntö sekä raakkipuiden suuri määrä suosivat yksi-
tyisiä ostajia. ”Metsähallituksella ei näytä olewan wähintäkään aawistusta siitä mitä luon-
nottomia etuja tuo asetus tarjoo yksityisille kruunun kustannuksella. Sopii kysyä onko met-
sähallitus, joka pitkät ajat polkuhinnasta on antanut tukkiyhtiöille ja muille ostajille kruu-
nun puutawaraa, joka yksityisten kesken on täysikelpoiseksi katsottawa, sowelias paran-
nusten ehdottaja.”139 Talonpoikaissäädyssä Piippolan tuomiokunnan edusmies J. Castrén
piti vuonna 1888 suurta huomiota herättäneen puheen, joka käsitteli kruununmetsien hoitoa
ja myyntitapoja. Myös sanomalehti Kaiku julkaisi vuonna 1890 tämän puheen, jossa ana-
lysoitiin tarkkaan muun muassa silloista myyntitapaa. Samassa yhteydessä annettiin neu-
vot, kuinka näistä epäkohdista päästäisiin eroon. Ensiksi olisi muutettava vuoden 1873 ase-
tus kuutioimiskäytännöstä, puiden mittaus olisi tehtävä samaan aikaan kuin kuljetus, met-
sänhoitaja oli velvoitettava olemaan paikalla mittaus- ja luovutustilaisuudessa ja raakatut
puut piti myydä julkisella huutokaupalla.140

Sahapuiden myynnin vaikeudesta Pohjois-Suomessa kirjoitti vuonna 1888 metsänhoi-
taja Hugo Rikhard Sandberg. Hänen mukaansa Kemin huutokaupoissa myytiin enimmäk-
seen yli-ikäisiä, tulen vahingoittamia viallisia, oksaisia, vääriä ja lyhytkasvuisia puita. Tar-
kastuspiirissä 1880-luvun loppupuolella luovutuksessa raakattujen runkojen osuus saattoi
nousta yli kolmasosaan. Yleinen mielipide kannatti varsinkin pohjoisessa siirtymistä run-
kokauppaan, sillä kuutiokaupalla tehdyt myynnit olivat kannattomia. Vasta vuoden 1893
asetus teki mahdolliseksi puun myynnin niin rungoittain kuin kuutioittainkin. Varsinkin
Pohjois-Suomen osalta metsänhoitajat vaativat, että myynti tapahtui kappaleittain eikä kan-
nattamattomalla kuutiokaupalla.141

Myös sahatukin mitat aiheuttivat ristiriitaa kaupanteossa. Metsähallinto antoi vuosina
1864 ja 1867 ohjeita sahapuun koosta. Vuosikymmenen alussa järeän sahatukin piti olla 7,1
metriä pitkä ja läpimitan 29,7 senttiä. Huonon menekin myötä vaatimuksia pudotettiin läpi-
mitan osalta 24,7 senttiin ja pituus sai vaihdella 5,3 metristä 8,0 metriin. Edelleen vuonna
1885 säädettiin, että ostajan piti ottaa puut 22,3 sentin läpimittaan saakka latvapäästä. Parin
vuoden kuluttua ostajat saivat katkaista tukin mielensä mukaan, kunhan läpimitta 23,7 sent-
tiä tuli täytetyksi. Vuonna 1892 metsähallitus vaati läpimitan 25 sentiksi seitsemän metrin
korkeudella.142

138.Soininen 1975, s. 275.
139.Kaiku 147/1889; Päivälehti 2/1889.
140.Kaiku 78/1890. 
141.Sandberg 1888, s. 49– 56; Helander 1938, s. 230–232; Helander 1949, s. 90; Hertz 1938, s. 29.
142.Komiteanmietintö 1900:5, s. 123–124. Tässä yhteydessä olen selvyyden vuoksi käyttänyt tutkimuskirjalli-

suuden mukaisesti SI-järjestelmän mukaisia mittoja.
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Selvimmin liiketoiminnan kangerteleva alku näkyi metsähallinnon tulojen ja menojen
kehittymisenä. Aiemmin 1850-luvulla arvioinneissa esitetyt voitot hoitoalueilta jäivät saa-
matta 1860-luvulla. Seuraavassa on esitetty metsähallinnon talouden kehittyminen toimin-
nan alkuvuosista 1870-luvun lopulle.

Kuvio 2. Metsähallituksen talouden kehittyminen vuosina 1861–1878.
Lähde: SVT XVII:11, 1907, s. 188. Rahan arvon muutokset on deflatoitu tukkuhintaindeksillä
(1913 = 100). Taloushistoria 1983 (Suomen taloushistoria 3), s. 458. Selvyyden vuoksi arvoakselin
lukuja ei ole stilisoitu.

Toiminnan ensimmäinen vuosikymmen ei ollut liiketoiminnallisesti valoisaa aikaa valtion
metsätaloudelle. Vain vuonna 1863 tuloja oli hiukan enemmän kuin menoja. Syitä tähän
kehitykseen oli useita. Suomen sahateollisuus oli kehittymätöntä, eikä kysyntää ollut luo-
massa kovinkaan moni sahanomistaja. Lisäksi taustalla vaikuttivat 1860-lukua sävyttäneet
katovuodet, jotka omalta osaltaan hidastivat talouden kehittymistä. Teollisuuden puuntarve
oli kaiken kaikkiaan vielä vähäistä, ja tarvitun puutavaran sai halvemmalla yksityisiltä met-
sänomistajilta. Sahateollisuuden nousukausi 1870-luvulla näkyi myös metsähallinnon
tuloissa. Kysyntää oli myös kruununpuilla. Kruununmetsien puiden kysyntä ei kuitenkaan
kasvanut toivotulla tavalla. Sahateollisuus ei yksinkertaisesti tarvinnut metsähallituksen
puita. Metsähallituksen koneisto puuhuutokauppoineen oli liian kankeaa joustavaan liike-
toimintaan. Tulojen kasvu 1870-luvulla oli hetkellinen.

Erkki Laitakari mainitsee 1860-luvun ongelmaksi senkin, että palkkojen maksu työmie-
hille oli hankalaa. Laitakarin mukaan tämä aiheutti sen, että työmiehiä oli vaikea saada
metsähallituksen palvelukseen.143 Pohjois-Suomessa metsähallinto ei ollut merkittävä
työllistäjä 1860-luvulla hoitoalueiden vuosikertomusten mukaan. Laitakarin mainitsema
vaikeus palkan maksuissa oli ennemminkin se, että olemattomista tuloista ja tapahtumatto-
mista hankinnoista oli huono maksaa kenellekään palkkoja. Myöskään arkistoaineistosta ei
voi osoittaa sitä, että työmiehiä oli hankala saada metsähallinnon palvelukseen. Metsänvar-
tijan toimi kiinnosti luonnollisesti, mutta heitäkään ei ollut alussa kuin muutamia hoitoalu-
etta kohden.

Yksi syy metsähallinnon negatiivisen tulokseen oli myös se, etteivät maailmanmarkki-
nat vetäneet enempää puutavaraa. Sitä myöten Suomen sahateollisuus ei tarvinnut valtion-

143.Laitakari E. 1960, s. 245.
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metsien kalliisti hinnoiteltua puuta. Vuosina 1861–1865 kruununmetsien puutavaran kes-
kimääräiset hinnat olivat niin korkealla, että sama hintataso saavutettiin esimerkiksi Kemin
tarkastuspiirissä vasta vuosina 1891–1895. Iin alueella keskihinnat nousivat vasta
1900-luvulla 1860-luvun tasoa korkeammalle.144

Metsähallituksen päällikkö vapaaherra R. Z. Wrede (1863–1870) joutui virkansa puo-
lesta vastaamaan moitteisiin, joita esitettiin muun muassa taloudellisesta toiminnasta.
J. V. Snellman valtionvaraintoimituskunnan päällikkönä arvosteli sitä, että metsähallitus
tuotti tappiota. Snellmanin mielestä metsähallituksen tehtävänä oli autiomaiden, huonone-
vien maiden ja sorapohjaisten soiden metsittäminen. Hän kylläkin kannatti kruununmetsien
erottamista, mutta ei suinkaan uskonut valtionmetsien tuottavan tulosta. Snellmanin mie-
lestä metsähallituksen olisi kuitenkin pitänyt peittää metsätuloilla menonsa.

Metsähallitus oli kiusallisessa asemassa, kun vielä 1860-luvun loppupuolella yksityis-
metsistä myytiin enemmän puita kuin kruununmetsistä. Metsähallitus ei pystynyt hinnoit-
telussaan seuraamaan puun kysyntää. Snellmankin oli huomannut sen, että yksityisiltä
ostettiin mieluummin puutavaraa, sillä yksityiset myivät puunsa runkokaupalla eikä kuu-
tiomitalla kuten metsähallitus.145

Myös Pohjois-Suomessa pantiin merkille metsähallituksen heikkous puunmyynnissä.
Sanomalehdessä huomautettiin, etteivät pohjoisen metsät voineet tuottaa niin paljon kuuti-
oita ja tuloja kuin etelän metsät. Metsänmyynti kuutiokaupalla ei sopinut pohjoisen olosuh-
teisiin, ja lehdessä sääliteltiin metsänhoitajien kohtaloa lähteä mittaamaan kuutioittain
puuta. ”Mihinkä nyt sillä keinoin joutunevat paksun lumen ja kowan pakkaisen kourissa
metsäherrat, joilla kymmeniä tuhansia puita piirikunnissaan olisi mitattawina?”146

Tällaista ymmärrystä metsähallinnon virkamiehiä kohtaan osoitettiin varsin satunnai-
sesti. Säälin sijasta sanomalehti Pohjan Tähti suhtautui nuivasti metsähallinnon selitykseen
heikosta tuotosta. Lehden mukaan ”herra pää tirehtööri wakuuttaa metsä-hoidon maksawan
kustannuksensa tulewaisuudessa, mutta siihen kurki kuolee ennenkuin suo sulaksi
saapi”.147

Masentavaa kehitystä paikattiin vaihtamalla pääjohtaja. Wreden tilalle astui vuonna
1870 Evon opiston entinen johtaja J. H. af Forselles.148 Vuonna 1872 metsävirastoa supis-
tettiin lakkauttamalla 12 hoitoaluetta. Puutavaran hinnat nousivat 1870-luvulla ja metsät
alkoivat mennä kaupaksi. Metsähallituksen tilinpäätökset vuosina 1874–1875 näyttivät 1,5
ja 1,1 miljoonan markan ylijäämää.149

Tilinpäätöksissä 1870-luvulla näkyy silloinen talouselämän ja sahatavaran viennin
nousu, josta myös metsähallitus pääsi osalliseksi. Myyntierät nousivat ja valtionmetsien
puita alkoi olla vientiin asti. Esimerkiksi 1870-luvulla tuli parhaimmillaan 24 % Suomesta
viedystä puutavarasta kruununmetsistä. Metsähallinnon tilanteen sai näyttämään
1870-luvulla edelleenkin huonolta, mikäli tuloja verrattiin Keski-Eurooppaan. Seuraava
vuoden 1877 tilastollinen vertailu Iin tarkastuspiirin, Impilahden ja Saksin kuningaskunnan

144.Komiteanmietintö 1900:5, s. 30.
145.Hertz 1938, s. 28.
146.Oulun Wiikkosanomia 18/1862.
147.Pohjan Tähti 14/1867.
148.Opisto suljettiin vuosiksi 1866–1874. Pääasiallinen syy oli se, että metsähallitus joutui kovan arvostelun

kohteeksi kehnon taloudellisen tuloksensa sekä asutuspolitiikkansa takia. Toisaalta joissakin kohdin on vain
mainittu toiminnan loppuneen oppilaiden puutteen vuoksi. Puute oppilaista oli seuraus kritiikistä.

149.Helander 1949, s. 89; Laitakari E. 1960, s. 106.
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välillä vahvisti edelleen käsitystä tuloa tuottamattomasta metsähallinnosta. Tuona vuonna
vain kolme tarkastuspiiriä Suomessa tuotti voittoa. Verrattuna Saksin kuningaskuntaan tuo-
tot kalpenevat.

Vertailun tehnyt metsänhoitaja Th. C. (Theodor Cannelin) totesi laskelmansa yhteydessä,
ettei tästä pitänyt tehdä väärää johtopäätöstä. Metsätalous maassamme ei ollut turhaa puu-
haa sen vuoksi, että se rahalliselta kannalta katsottuna näytti niin huonolta. Cannelin vetosi
siihen, että metsät suojasivat kylmiltä Jäämeren tuulilta ja tasoittivat ilmanalan kosteut-
ta.150 Cannelinin kirjoitus ilmestyi vuonna 1888, kymmenen vuotta tilastoidun vuoden jäl-
keen. Mielenkiintoista oli, että metsätalouteen liitettiin metsän suojaava vaikutus kompen-
soimaan heikkoa tulosta.

Metsähallinnon kaupantekomuotoja arvosteltiin 1800-luvulla eri suunnilta. Muun
muassa huutokauppakäytäntöä kritikoivat niin metsänhoitajat kuin puun ostajatkin. Kruu-
nunmetsien huutokauppa tapahtumana keräsi runsaasti yleisöä. Esimerkiksi Iin ja Kuusa-
mon hoitoalueiden yleinen huutokauppa keräsi Iijokilaaksosta kuuden sahan edustajat, Kii-
minkijoelta 1–2 edustajaa ja yhden Kuivajoelta. Tällaisessa tilanteessa olisi luullut synty-
vän tiukkaa huutokilpailua. Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitajan pettymykseksi tilanne oli
ohi varttitunnissa. Sahanomistajat näyttivät sopineen keskenään sekä hakkuiden jaosta että
tarjottavasta hinnasta. Joskus keinottelijoiden suureksi harmiksi kävi niin, että joku tulokas
saha tai talonpoika tarjosikin kaksinkertaisesti sovitun summan. Tällainen oli kuitenkin
harvinaista.151

Huutokauppaa kuvannut Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsström kirjoittaa huuto-
kaupasta suorastaan lakonisesti. Aitoa kilpailua ei yksinkertaisesti voinut syntyä, eikä met-
sähallinnon virkamies voinut tehdä itse mitään kilpailun edistämiseksi.

Vasta 1900-luvulla metsähallitus siirtyi huutokaupoista välikirjakauppaan. Metsähalli-
tus julkaisi sanomalehdissä tai erilaisissa myyntiluetteloissa tiedot puutavarasta, joista
ostajat saivat tehdä tarjouksia. Mikäli paras tehty tarjous katsottiin hyväksyttäväksi, tar-
jouksen tekijän kanssa sovittiin kaupasta välikirjalla.152

Metsähallinto teki kauppaa myös konsessioilla, joskin kyseinen tapa oli yleisempi yksi-
tyisten metsänomistajien keskuudessa. Puun hankinta alkoi siirtyä ostajalle 1870-luvulla
tehdyissä konsessiokaupoissa, ja vuosisadan loppupuolella käytäntö vakiintui edelleen.
Konsessioissa ostaja sai tiettyyn metsäalaan useamman vuoden hakkuuoikeuden. Konses-
siokaupat alkoivat lisääntyä 1900-luvun puolella.

Metsähallituksen huonoa taloudellista tulosta 1800-luvulla on voitu selittää usealla teki-
jällä. Metsähallinnon alaiset metsät sijaitsivat suurelta osin, parhaimmillaan 90 % Poh-

Alue pinta-ala
hehtaari

hoitopiirit virkamiehet hakkuu j3 tulot
markkaa

Ii 1,6 milj. 4 12 2,8 milj. 92 000
Saksin kk. 160 000 113 270 34 milj. 5,1 milj.
Impilahti 110 000 2 2 0,8 milj. 67 000

150.Cannelin Theodor 1888, s. 14, 17. Hoitopiiri taulukossa tarkoittaa hoitoaluetta.
151.Forsström 1884, s. 3. Tässä yhteydessä nousee jälleen kerran esille Forsströmin kiinnostus nykyisin Koillis-

maaksi kutsutun alueen asioihin. Hän ehti kirjoittaa myös muutakin kuin virkakirjeitä.
152.Laitakari E. 1960, s. 245–264.
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jois-Suomessa, kaukana varsinaisilta menekkialueilta tai uittoväylistä. Yli puolet metsistä
sijaitsi joutomaalla tai huonokasvuisilla metsämailla. Heikosti menestynyt liiketoiminta
luonnollisesti kiihdytti mieliä metsähallintoa vastaan, ja toimintaa estäneet realiteetit unoh-
tuivat heikkoa tulosta moitittaessa. Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet met-
sätaloudessa olivat aivan eri luokkaa, eikä tätä tietoa ollut aina edes alan metsänhoitajilla.

Kuvio 3. Metsähallituksen talouden kehittyminen vuosina 1878–1900.
Lähde: SVT XVII:11, 1907, s. 118. Deflatoitu. Taloushistoria 1983 (Suomen taloushistoria 3), s.
458.

Metsähallinnon talouskehitys lähti 1870-luvun jälkeen kasvuun, mikä osaltaan vähensi
metsähallintoon kohdistuneen kritiikin määrää. Metsähallinto ei ollut enää tuloa tuottama-
ton. Sen sijaan kritiikkiä voitiin esittää siitä, millaisia puita oli hakattu. Esimerkiksi
P. W. Hannikainen suomi metsähallintoa vuonna 1892 seuraavasti: 

”Syyksi kruununmetsäimme vähäiseen tuottavaisuuteen on arvattu milloin mitäkin. Tavalli-
sin väite on että kruununmetsämaat ennenkuin metsähallinto ne 30–40 vuotta takaperin otti
silmälläpitonsa alle, olivat erittäin hävitetyssä tilassa. Epäilemättä ne olivat ja edelleen ovat
kehnossa tilassa; mutta toiselta puolen kun 1870-luvun alussa hakkausmäärää ruvettiin
lisäämään, joutui hakattaviksi pää-asiallisesti yli-ikäisiä mahdottoman isoja puita, jotka oli-
vat jääneet metsään pitkiä aikoja sen ijän yli, jolloin ne olivat sahattaviksi sopivimman suu-
ruuden saavuttaneet. Samoin on laita vielä tänäpäivänäkin, nimittäin että tuntuva osa niistä
puista, joita kruununmetsistä myydään, on liian vanhoja, s. o ovat kasvaneet sen isouden yli,
jolloin niitä olisi edullisin myydä.”153

Metsähallinnon tulot kasvoivat 1880-luvulta muun muassa kuljetusolosuhteiden parantues-
sa ja rautatieverkoston laajentumisen myötä. Kysyntä ja tarjonta kohtasivat entistä parem-
min toisensa. Metsähallinnolla oli edelleen arvokkaita puita, jotka olivat loppuneet yksityi-
siltä. Kruununmetsäkomitea esitti mietinnössään vuodelta 1900 metsähallinnon tulojen ja
menojen erittelyn vuodelta 1897. Mietinnössä todettiin lakonisesti, ettei aikaisemmalta
ajalta kannattanut esittää lukuja. 93,7 % tuloista saatiin varsinaisesta puutavarasta. Muut
tulot saatiin torpanveroista, laidunmaksuista sekä koroista. Metsänhoitajien palkat muo-
dostivat suurimman osan menoista eli 45,3%.154

Vuosisadan lopulla todettiin metsähallinnon tehtäväkuvan muuttuneen. Päätehtävänä
siihen asti oli ollut suojella metsiä tulelta ja luvattomalta nautinnalta. ”Mutta sen jälkeen

153.Hannikainen 1892, s. 137.
154.Komiteanmietintö 1900:5, s. 31.
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kuin tämä suojelus on saatu tehokkaaksi ja menekkiolot ovat parantuneet, on metsähallinto
voinut ruveta omistamaan enemmän huomiota puiden hakkuulle ja myynnille.” Huono
tuotto oli aiheutunut siitä, että puuvarat olivat suureksi osaksi tuntemattomat.155 Menekin
parantuminen näkyi tulopuolen selvänä kasvuna.

Metsähallinnon hoitosuunnitelmien mukainen minimihakkausmäärä oli 1920-luvun
alussa noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä sisältäen kolme miljoonaa sahatukkia. Silloisen
metsähallituksen päällikön A. K. Cajanderin mukaan hakkauslaskelmat oli tehty varovai-
sesti, jolloin tukkipuuvarastot olivat lisääntyneet hakkuista huolimatta. Vuosihakkausmää-
riä saatettiin määrätä suuremmaksi, sillä esimerkiksi Kemin tarkastuspiirissä oli yli
150-vuotiaita metsiä 57,5 % sekä Iin tarkastuspiirissä 36,3 %.156

Muutamassa kymmenessä vuodessa hakkausmäärät olivat kasvaneet moninkertaisiksi
1850-luvun laskelmista, vaikka itse metsänhoidon alalla oltiin vielä vasta muokkaamassa
maaperää uusille ajatuksille niin valtionhallinnon kuin yksityismetsätalouden puolella.
Hakkausmäärien kohoamisen voidaan arvioida aiheutuneen toisaalta aiempia paremmista
metsänarvioimistiedoista sekä parantuneesta menekistä.

Metsähallituksen vaikutus Pohjois-Suomen kaupallisen metsätalouden muovautumi-
seen 1800-luvulla vaatisi tutkimusaiheen laajentamista taloushistorian puolelle. Metsäsek-
torin osuus Suomen viennistä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi, 37,2 prosentista 73,4 prosent-
tiin ajanjaksolla 1860–1910.157 Kokonaisuudessaan metsähallituksen osuus metsätalous-
tuotteiden viennistä 1800-luvulla vaihteli 5–24 prosentin välillä. Ei Pohjois-Suomen eikä
muunkaan Suomen osalta pystytä laskemaan kantohintaa puulle muuta kuin kruununmet-
sien myynnin osalta. Matti Peltosen mukaan yksityisellä puolelle tehdyistä kaupoista ei ole
saatavissa tarpeeksi tarkkoja tietoja. Pikemminkin voi sanoa, ettei kantohintaa juurikaan
ollut. Niinpä pohjoissuomalaisten työmahdollisuudet kruununmetsistä tulivat sitä kautta,
että yksityiset yrittäjät ostivat huutokauppojen kautta puuta metsähallinnolta. Varsinaista
hankintakauppaa kruununmetsissä ei tehty 1800-luvulla.

155.Komiteanmietintö 1900:5, s. 104–105.
156.Cajander 1922, s. 8–9.
157.Kuisma 1993, s. 277.
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Kuvio 4. Kantohinnat kruununmetsissä tarkastuspiireittäin vuosina 1861–1900.
Lähde: Peltonen 1992A, s. 189.

Kantohinnoissa Pohjois-Suomen tarkastuspiirit pysyttelivät koko 1800-luvun lopun yleen-
sä koko maan keskiarvojen alapuolella. Sen sijaan Iin tarkastuspiiri oli taloudellisesti sel-
västi tuottoisin koko maassa. Eniten hallintokuluja tuli Kemin tarkastuspiiristä jo sen hoi-
toalueiden lukuisuuden ja maapinta-alan suuruuden takia, sillä alueella sijaitsi noin 2/3
Suomen kruununmetsistä.

Seuraavassa on esitetty kruununmetsistä saadut tulot ja menot tarkastuspiireittäin
1880-luvun alusta, jolloin oli jo päästy positiiviseen tulokehitykseen. Pääsääntöisesti tuloja
oli enemmän kuin menoja. Metsähallinnon toiminnan kahdelta ensimmäiseltä vuosikym-
meneltä ei ole käytettävissä painettua tietoa tuloista ja menoista hoitoalueittain, vaan käy-
tettävissä on vain koko maan tiedot yhteenlaskettuna.

Kuvio 5. Tulot ja menot tarkastuspiireittäin vuonna 1881.
Lähde: FSÅ 1883, 18. Öfversigt af kronoskogarnes i Finland förvaltning år 1881.
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Iin tarkastuspiiri oli tuottoisin tarkastuspiiri Pohjois-Suomessa, sillä sieltä saatiin kolmas-
osa koko maan tuloista. Myös menojen osalta Ii oli tarkastuspiiri, jonka menot pysyivät
kurissa. Tarkastuspiirin sijainti lähellä merta ja uittokelpoisia jokia oli luonnollisesti yksi
syy menestykseen. Kysyntää oli myös kruununpuilla, ja Iijoen sahat olivat tottuneet yhteis-
työhön metsähallinnon virkamiesten kanssa jo 1850-luvulta lähtien. Myös Iin tarkastuspii-
rin pitkäaikainen ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström oli selvästi profiloitunut ja arvostettu
metsähallinnon virkamies, joka kokemuksellaan ja näkemyksellään edisti Iijokilaakson
asioita.

Metsähallituksen huono taloudellinen kehitys sai aiheesta kritiikkiä 1800-luvulla. Toi-
menpiteet talouden parantamisesta tehtiin viiveellä ja kaupanteko-organisaatio oli aivan
liian kankea silloisessakin liikemaailmassa. Varsinkin Pohjois-Suomen osalta huutokauppa
ainoana myyntimuotona sekä alueelle sopimaton kuutioimiskäytäntö lisäsivät epäluotta-
musta metsähallituksen toimintaa kohtaan. Luottamusta ei lisännyt sekään, että metsähal-
lituksen organisaation jäykkyyttä osattiin käyttää hyväksi kaupanteossa. 

Pohjois-Suomen alhaiset kantohinnat eivät nekään lisänneet luottamusta metsähallinnon
toimintaan. Toisaalta metsähallitusta syytettiin liian korkeista puun hinnoista, toisaalta hin-
nat jäivät selvästi alle muun maan kantohintatason. Tilanne oli dualistinen. Käteen jäi se,
että metsähallitus ei tuottanut tarpeeksi tulosta, jolla se olisi voinut rauhoittaa sitä kohtaan
osoitettua kritiikkiä. Pohjois-Suomen väestöä ei myöskään pystytty työllistämään suoraan
metsähallinnon omilla hankintahakkuilla eli savotoilla. Mieliä ei pystytty rauhoittamaan
työllä, vaan työpanos kulki metsähallitukselta puuta ostaneiden yhtiöiden kautta. Leiväni-
siksi nousivat vähitellen puutavarayhtiöiden miehet, mutta hekin vasta 1800-luvun loppu-
puolelta alkaen.

2.4 Sahateollisuuden vapauttaminen ja metsähallinto

Autonomian alussa sahateollisuutta ohjailtiin sahauskiintiöillä ja rajoitetuilla hakkuualueil-
la, ja ajan lainsäädäntö teki sahoista varsin riippuvaisia valtionhallinnosta raaka-aineen
saannin osalta. Vuoden 1805 metsälaki edellytti puiden saantiin kruununmetsistä maaher-
ran lupaa, jonka perusteella tehtiin metsänkatsastus sekä puiden leimaus. Senaatin tehtävä-
nä oli kantorahan määrääminen maaherran esityksen mukaisesti. Viranomaisten myyntiha-
lut olivat luonnollisesti vähäiset, koska heidän ensisijainen tehtävänsä oli huolehtia uudis-
viljelmien maantarpeesta eikä niinkään sahateollisuudesta.158 Toisaalta varsinaista organi-
saatiota kruununmetsien myyntiä varten ei vielä ollut ja lääninmetsänhoitajajärjestelmä
lähti liikkeelle vasta 1850-luvulla.

Sahat saivat hakkuuoikeuksia myös yhteismaille eli metsiin, joita ei ollut vielä jaettu
isossajaossa. Pohjoisimpaan Suomeen hakkausoikeuksia myönnettiin rajoitetusti
1840-luvulla säästämisen merkeissä, sillä viranomaisten mukaan lähellä lapinrajaa sijain-
neilla puilla oli huomattavan pitkä kasvukausi. Metsiä haluttiin säästää, sillä pohjoisen met-
sistä kaavailtiin kruununpuistoja tai tilanpaikkoja uudisasutusta varten.159

158.Meinander 1945, s. 222.
159.Perälä 1987, s. 631; Hanho 1915, s. 138–139.
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Sahatavaran kysynnän kasvun myötä 1830-luvulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huo-
miota sahojen puun käyttöön. Vuoriteollisuus vaati sahaukselle tiukempia rajoituksia, ja
senaatti kuuntelikin pitkälle vuorimiesten toivomuksia. Merkantilismin hengessä vuorite-
ollisuutta kannattaneet edustajat saivat äänensä kuuluviin 1840-luvun komiteoissa. Sahate-
ollisuutta puolustaneet lausunnot, joita esittivät niin Suomen Talousseura kuin sahanomis-
tajatkin, eivät päässeet vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen tai lainsäädäntöön. Aateliston
rautaruukkien ja porvariston sahateollisuuden kilpailun vuoksi metsien käytölle asetettiin
yhä tiukempia ehtoja, tosin säästämisen nimissä. Vuoden 1851 metsäasetus asetti sahateol-
lisuuden entistä tiukemman valvonnan alle, jolloin nimismiehet saivat huolehtia siitä, että
sahat sinetöitiin sen jälkeen, kun sahauskiintiö tuli täyteen. Höyrysahoja ei asetuksessa
mainittu olleenkaan.160

Oulun läänissä sahateollisuus laajeni varsin hitaasti autonomian ajan alkupuolella, kun-
nes 1840-luvulla alkoi voimakas ekspansio. Kymmenen uutta vesisahaa aloitti toimintansa,
ja sahausluvut nousivat 11 500 tukista 51 350 tukkiin. Sahojen määrä kasvoi edelleen
1850-luvulla kolmella, ja sahauslupa nousi 88 350 tukkiin. Oulun läänin sahateollisuuden
volyymi kasvoi huolimatta lainsäädännön asettamista vaatimuksista, ja Pohjois-Suomen
jokien varsilla alkoi olla yhä useampia kaupallisia sahoja. Kruununmetsien osalta säästä-
mishalukkuus alkoi vähentyä 1850-luvulla, ja Meinanderin mukaan ”mahtavat kruunun-
metsät tempautuivat nyt mukaan maamme puutavaratalouteen”. Käänne oli todella nopea.
Vaikka metsäpolitiikan asettamana tarkoituksena oli hankkia sahateollisuuden raaka-aine
yleensä yksityismetsistä, niin varsinkin Oulun läänissä yhä useammin tukkipuita alettiin
myydä sahoille senaatin luvalla asumattomilta kruununmailta.161

Oulun läänin lääninmetsänhoitajan Palmrothin tehtävänä oli selvittää jokien varsilla
sijainneiden sahojen kiintiöt ja sahausalueet. Virantoimituspäiväkirjan mukaan läsnäolo
kihlakunnanoikeuden istunnoissa oli tavanomaista Palmrothin työlle. Istunnoissa lopulli-
sesti määrättiin sahojen katselmukset sekä alueet, joilta hakkuita saatiin tehdä.162 Luonnol-
lisesti Pohjois-Suomi oli alueena liian laaja toiminta-alue yhdelle lääninmetsänhoitajalle ja
myöhemmin lisäksi palkatulle apulaiselle.

Vuodesta 1851 vuoteen 1861 sahateollisuus oli tiukan valvonnan ja lupajärjestelmän
alaisena, ja uuden lääninmetsänhoitajan päivät täyttyivätkin sahojen hakkuualueiden kat-
selmuksista. Myöhempi tutkimus on kyllä todennut, ettei tarkkaan tiedetä, kuinka hyvin
sahateollisuus loppujen lopuksi noudatti sille asetettuja rajoituksia ja pysyi sille osoitetuilla
puunottoalueilla.163

Oulun läänin kuvernöörin kertomuksissa vuosilta 1855–1860 todettiin vastaperustetun
väliaikaisen metsähallinnon tuottaneen vaikeuksia niille, jotka elivät metsän tuotteiden
varassa. Varsinkin läänin sahateollisuus oli vielä vaikeuksissa, mutta kertomuksien mukaan
tilanne helpottuisi, kunhan intressit saatiin yhtenemään.164 Kertomuksissa ei kuitenkaan
tarkemmin määritellä, mitkä olivat nämä yhteiset intressit. Ilmeisesti sahat eivät saaneet
haluamaansa määrää puutavaraa kruununmetsistä. Yhden lääninmetsänhoitajan ja hänen
apulaisensa muodostama organisaatio väliaikaisessa metsähallinnossa ei luonnollisesti-

160.Hanho 1915, s. 57–62; Kekkonen 1987, s. 92.
161.Ahvenainen 1984; Meinander 1945, s. 201.
162.Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859. Iin tpa. OMA.
163.Hoffman 1980, s. 42–44: Ks. Vähkyrä 1993, Iijoen kaupalliset vesisahat autonomian aikana. 
164.Hb:3, Oulun läänin maaherran vuosikertomukset 1840–1875. OLKA. OMA.
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kaan pystynyt tyydyttämään koko Oulun läänin sahojen tarvetta, joten yksityisten metsien
puulla oli kysyntää. Valtion organisaatio oli vielä monimutkainen ja hidas.

Oulun läänin sahausoikeus oli noussut vuonna 1861 88 350 tukkiin, mutta sekään ei riit-
tänyt, sillä Hanhon laskelmien mukaan sahausoikeuksia ylitettiin edelleen reilusti.165 Ylei-
simmin on selitetty, että vuonna 1861 toteutettu sahateollisuuden vapauttaminen sahaus-
kiintiöistä sekä muista säännöistä on ollut liberalistisen talouspolitiikan tulos. Esimerkiksi
Aimo Halila toteaa, että ”vapaamielinen hallitus lopetti sahateollisuuden siihenastisen mel-
koisen tiukan säännöstelyn”.166

Metsähallinnon synty ja sahateollisuuden vapauttaminen olivat siten osa Suomen talou-
den modernisointia ja teollisuuden edistämistä viime vuosisadan puolivälin yhteiskunta- ja
oikeuselämän suuressa murrosvaiheessa. Samaan päämäärään tähtäsivät muun muassa
rahaolojen vakiinnuttaminen, omaa teollisuutta suosinut tullipolitiikka, maataloutta varten
tehdyt luottojärjestelyt, koululaitoksen rakentaminen sekä pääomanmuodostusta suosinut
veropolitiikka. Se, olivatko edellä mainitut toimenpiteet puhtaasti liberalismin tuotosta vai
liberalismin retoriikkaan puettua valtiojohtoista talouselämän muutosta, on ollut oman tut-
kimuksensa arvoinen. Esimerkiksi valtion sijoitustoimintaa tutkinut Antti Kuusterä on
todennut, että ”koko autonomian ajan senaatin tietoisena tavoitteena oli kameralistissävyt-
teisen yhteiskunnan kehittäminen ”yhteisen hyvän” nimissä”.167

Sahateollisuuden ja metsähallinnon suhdetta tutkinut Ari Perälä on pyrkinyt osoitta-
maan, että sahateollisuuden vapautuminen 1860-luvun alussa todellisuudessa oikeastaan
oli osa sitä samaa prosessia, joka oli käynnistänyt metsähallinnon väliaikaisesti vuonna
1851. Kesti kymmenen vuotta, ennen kuin aika oli suotuisa sahateollisuuden vapauttami-
selle. Perälän mielestä vapauttamisen taustalla oli pikemminkin kruununmetsien saaminen
valtiolle tuloja tuottavan toiminnan piiriin kuin pelkästään liberalismi. Aikaisempi tutki-
mus ei ole kiinnittänyt huomiota metsähallinnon edistämisen ja sahateollisuuden vapautta-
misen väliseen yhteyteen.168

Perälän esittämä kytkentä sahateollisuuden vapauttamisen ja metsähallinnon perustami-
sen välillä on selvä, oli liikkeelle paneva voima sitten mikä hyvänsä. Aikaisempi tutkimus
on todennut vain, että sahateollisuus vapautettiin liberalismin hengessä.169 Vuonna 1915
ilmestyneessä väitöskirjassaan sahateollisuudesta ja sahantuotteiden viennistä 1840- ja
1850-luvuilla J. T. Hanho toteaa seuraavasti: ”Kaupan ja teollisuuden vilkkaasta elpymi-
sestä itämaisen sodan jälkeen oli seurauksena jo 1850-luvun loppuvuosina ja 1860-luvun
alussa muutoksia taloudellisessa lainsäädännössämme, johon liberalistinen katsantokanta
lopultakin alkoi tuntuvasti vakuuttaa. Näistä hallituksen toimenpiteistä oli huomattavimpia
sahateollisuuden vapauttaminen edelläkuvatusta vuosisatoja kestäneestä holhousjärjestel-
mästä.”170

Mielenkiintoista uusimmassa sahateollisuutta koskevassa tutkimuksessa on se, että
Markku Kuisma katsoo sahateollisuuden vapauttamisesta kunnian sittenkin kuuluvan L. G.
von Haartmanille. Muutos ei tapahtunut yrittäjäluokan painostuksesta, vaan valtiontalou-
desta ja sen menestyksestä riippuvaisen virkamieseliitin ylhäältä päin ajaman reformin

165.Hanho 1915, s. 128.
166.Halila 1986A, s. 232.
167.Kuusterä 1990, s. 138; Kuisma 1993, s. 197.
168.Perälä 1987, s. 629–631.
169.Ks. Perälä 1987, s. 629. Esim. myös T. Hanho, Nils Meinander ja Jorma Ahvenainen.
170.Hanho 1915, s. 154. 
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tuloksena. Kuisma selittää von Haartmanin ehtineen kylvää muutoksen siemenen, ennen
kuin hän joutui väistymään senaatista vuonna 1858.171

Se, oliko sahateollisuuden vapauttaminen von Haartmanin, liberalismin, nousevan
uuden virkamiesluokan vai valtiontalouden etua ajaneen liikemiesluokan ansiota, jää epä-
selväksi. On myös mahdollista, että vapautus oli useamman tekijän summa. Prosessilla oli
kuitenkin suuri merkitys Pohjois-Suomen metsien käytössä, sillä metsähallinnon perusta-
misen ja sahateollisuuden vapauttamisen välinen yhteys näkyi selvästi 1850-luvun tapah-
tumissa, oli liikkeelle paneva voima mikä tahansa. 

Keisari Aleksanteri II antoi senaatille ohjeet reformien käynnistämiseksi vuonna 1856.
Hallitus eli senaatti velvoitettiin edistämään merenkulkua, kauppaa, liikennettä ja teolli-
suutta. Kenraalikuvernööri Bergin johdolla asetettiin teollisuuskomiteoita ja pyydettiin lau-
suntoja.172

Tulevaa muutosta sahateollisuuden osalta ennakoi se, että vuonna 1857 senaatti antoi
luvan kahden höyrysahan perustamiseen Iijoen suuhun; varsinaisesta metsälain uudistami-
sesta ei ollut vielä kyse. Kestilän tulevaa sahanpaikkaa oli käyty katsastamassa jo juhan-
nuksen alla vuonna 1853. Lääninmetsänhoitaja Palmrothin mukana olivat virantoimitus-
päiväkirjojen mukaan sukunimellä mainitut porvarit Snellman ja Granberg. Iijoen osalta
myönnytys sahojen perustamiseen saatiin sen takia, että muussa tapauksessa tervankulje-
tuslauttojen tukit olisivat lahonneet rannoille. Muuten ei ollut kysymys helpotuksista saha-
teollisuudelle, vaikka yhtenä kytkentänä voidaan mainita se, että oululaisen kauppahuo-
neen edustajan J. W. Snellman G:sonin lanko oli senaattori.173 Kestilän höyrysaha alkoi
toimia vasta 1860-luvun alussa.

Jo ennen kuin senaatti oli antanut luvan höyrysahojen perustamiseen, Pohjois-Suomen
tuolloin ainoassa ilmestyneessä sanomalehdessä oli kirjoitus siitä, että kruunun kannatti
myydä puutavaraa Rovaniemen sahoille. Puutavaran hakkuut toivat työtä Sodankylän ja
Kittilän asukkaille, ja samalla sahat kustansivat parempaa ruokaa työntekijöille, eikä kan-
san tarvinnut syödä puunkuorta. Samalla valtio sai ”puuveronsa” sahoilta.174 Paikallisella
tasolla eli suurten rovaniemeläisten sahojen läheisyydessä nähtiin toivottavana sahateolli-
suuden ja kruunun yhteistyö työllisyyden nimissä.

Kiinnostus kruununmetsistä mahdollisesta saataviin tuloihin oli suuri. Valtion kassati-
lanne oli heikko, sillä Krimin sota oli aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia. Esimerkiksi Hel-
sinki-Hämeenlinna -rautatierakennuksen rahoitus perustui lainarahaan. Valtion tulot koos-
tuivat pääasiassa tulleista ja maaverosta. Maaveron nostaminen olisi vaatinut lainsäädän-
nön muuttamista eli siten myös valtiopäivien koollekutsumista. Sen sijaan tullien määrä
riippui vientikaupan kehittymisestä. Tässä tilanteessa kruununmetsistä mahdollisesti saa-
dut tulot olisivat todellakin helpottaneet valtion heikkoa kassatilannetta. Metsähallituksen
vakinaistaminen 1859 toukokuussa oli selvä yritys parantaa valtionhallinnon huonoa talou-
dellista tilannetta.175

171.Kuisma 1993, s. 197–198.
172.Kuisma 1993, s. 197. 
173.Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859. Iin tpa. OMA; Perälä 1987, s.

630.
174.Oulun Wiikkosanomia 43/1856. Lehden numerossa 3/1858 todettiin, että ”saha-laitokset olisiwat siis paljoa

hyödyllisemmät kuin tuo kaikkea petäjä-metsää häwittäwä tervan poltto”.
175.Perälä 1987, s. 630–639.
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Metsähallituksen näkymät olivat suotuisat, sillä olihan puutavaran vienti koko ajan kas-
vamassa. Valtion hallitsemasta metsäpääomasta piti tulla pääasiallinen tulonlähde valtiolle.
Tulojen saanti edellytti metsän arvon kohoamista, joka taas puolestaan kytkeytyi puun
kysynnän kasvuun. Ainoa keino kasvattaa kysyntää markkinoilla oli lisätä kilpailua eli
vapauttaa sahateollisuus. Vientiin perustunut sahateollisuus olisi ollut hyvä keino lisätä val-
tion tuloja. Samalla kehittyvä sahateollisuus olisi tuonut pääomia, synnyttänyt työpaikkoja,
korjannut ulkomaankauppaa sekä — Kuisman sanoin — ”ja kaiken muun hyvän päälle se
tukisi ratkaisevana vipusimena maan metsävarojen parempaa hoitoa ja säilyttämistä”.176

Metsähallinnon perustamisen jälkeen Langenskiöld lähetti kirjeen heinäkuussa 1859
eräille sahan- ja metsänomistajille; kirjeessä käsiteltiin mahdollisuutta vapauttaa sahat eri
rajoituksista jo samana vuonna. Sahaliikkeen harjoittajat ja puutavaran viejät luonnollisesti
halusivat vastauksissaan, että verotuskäytäntöä uudistettaisiin ja sahaussäännöksiä poistet-
taisiin. Mutta asia hautautui vielä pariksi vuodeksi komiteaan.

Kulissien takana alkoi kuitenkin tapahtua. Senaatti antoikin Langenskiöldille luvan neu-
votella höyrysahan perustamisesta Pohjois-Suomeen kruununmetsien sahausta varten.
Ennen metsähallinnon vakinaistamista väliaikaisen metsähallinnon johtaja Gyldén oli saa-
nut tehtäväkseen suunnitella höyrysahan perustamista Kemijoen suulle. Suunnitelmien
mukaan ”maamme kyvykkäimpiä liikemiehiä” kehotettiin muodostamaan höyrysahayhtiö
Kemijokivarteen. Kruunu sitoutuisi hankkimaan vuosittain aluksi 100 000 tukkia. Neuvot-
teluja käytiin viipurilaisen suuren sahayrittäjän Hackmanin kanssa, mutta hanke ei päätty-
nyt Langenskiöldin kaavailemalla tavalla. Kemiin saatiin yksityinen saha vuonna 1862, ei
valtion höyrysahaa. Keskeneräinen isojako huolestutti Langenskiöldiä, ja niinpä Kajaanin,
Pudasjärven ja Rovaniemen alueella alettiin kiirehtiä isoajakoa nimenomaan Langenskiöl-
din ansiosta. Kajaanin kihlakunnassa tehtiinkin vuonna 1861 väliaikainen jako yksityisten
ja kruununmaiden välille.177

Hankkeen yhteydessä kävi selväksi se, että valtion metsätalouden keskeinen ongelma
oli, miten silloisen Oulun läänin eli koko Pohjois-Suomen kruununmetsien valtava puu-
määrä saataisiin parhaiten hyödynnettyä valtion ja koko maan eduksi. Suunnitteilla oli siis
jopa erityinen yhtiö puutavaran hyödyntämistä varten. Langenskiöldin mukaan haluk-
kuutta metsätöihin oli runsaasti pohjoissuomalaisen paikallisen väestön keskuudessa, kun-
han palkka maksettiin jauhoissa. Varsinkin Lapissa oltiin halukkaita metsätöihin jauho- ja
rahapalkkaa vastaan.178

Sahateollisuuden ja metsähallinnon välisen yhteistyön esteitä vähennettiin kaikin kei-
noin. Kiirehtikö Langenskiöld isoajakoa metsähallinnon vai paikallisen väestön toiveiden
innoittamana? Vastaukseksi voi vain sanoa, että eri osapuolilla oli sama päämäärä, mutta
eri syistä.

Samoihin aikoihin kun metsähallintoa vakinaistettiin, oltiin siis tekemässä asetusta, joka
vapautti sahat säännöstelystä. Langenskiöldin aloitteesta syntyi vuonna 1861 asetus, joka
vapautti sahateollisuuden holhouksesta kokonaan. Vuoden 1851 metsäasetuksessa ollutta,

176.Kuisma 1993, s. 200.
177.Hanho 1915, s. 112; Kekkonen 1987, s. 93–94; Perälä 1987, s. 644–646, Gyldén 1859, s. 9. Gyldén totesi

kertomuksessaan, kuinka Sauvonsaari Kemijoen suussa olisi ollut sopiva satama niille puutavaramassoille,
jotka odottivat Kemijoen varrella. Nyt vain piti rohkaista yrittäjiä perustamaan höyrysahoja.

178.Pöytäkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan
käyttöä koskevien kysymysten selvittelyä varten v:t 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja
1853–1888. Senaatin mvtmka. KA.
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varsinkin aateliston viljelemää pelkoa metsien vähenemisestä ei enää näkynyt. Sahateolli-
suudesta tuli vapaa elinkeino, jonka kehittyessä ja kilpailun lisääntyessä myös metsänomis-
tajat alkaisivat paremmin hoitaa metsiään. Sahatavaran menekki ulkomaille alkoi kasvaa.
Lisäksi vuoteen 1860 osui Englannin puutullien lakkauttaminen, mikä lisäsi vientiä. Puu-
tavaramarkkinat alkoivat parantua jo 1840-luvun alussa, jolloin Englanti oli alentanut rei-
lusti sahatavaratullejaan.179

Langenskiöld pohjusti hyvin sahateollisuuden ja metsähallinnon välistä yhteistyötä,
mutta käytännössä liiketoiminta ei mennytkään suunnitelmien mukaisesti. Myös metsävi-
ranomaisten mahdollisuudet liiketalouden puolella muuttuivat täysin siirryttäessä
1860-luvulle. Metsänhoitajien todettiin pystyvän nyt paremmin valvomaan mahdollisia
väärinkäytöksiä, joita oli liittynyt sahateollisuuteen. Erityisen toiveikkaita oltiin sen suh-
teen, että sahateollisuus olisi riippuvainen kruununmetsätaloudesta. Perusteluna oli myös
se, että laajat kruununmetsät pystyivät takaamaan paremmin raaka-aineen saannin kuin
huonosti hoidetut yksityismetsät180.

Se, että sahateollisuuden kahleet poistettiin vuonna 1861, merkitsi myös sitä, että metsiä
hakattiin entistä hävittävämmin. Koska sahatavaran minimimittavaatimuksia ei helpotettu,
raaka-aineeksi kelpasivat edelleen vain suurimmat tukit. Järeät puut kaadettiin metsistä
pois hirsiä harsittaessa. Sahateollisuuden katsottiin hävittäneen järeimmät puut yksityis-
metsistä, jolloin kruununmetsissä olleiden aarniopuiden arvo nousi.

Oulun tarkastuspiirissä läänin länsiosassa hoitoalueet eivät juurikaan saaneet myydyksi
puuta sahoille. Esimerkiksi Pyhäjoella metsähallinnon puut kelpasivat vain Hourun sahalle.
Kalajoen hoitoalueen metsänhoitaja Wikström oli kevättalvella 1861 käynyt leimaamassa
läänin tukkihuutokauppaa varten tukkeja Haapajärvellä. Spekulantit, sen enempää heitä
nimeämättä, toivotettiin tervetulleeksi tutustumaan tukkien laatuun. Heitä ei vain näkynyt.
Pohjoisemmassa Suomessa tilanne oli hiukan parempi.181 Tarjontaa oli selvästi enemmän
kuin kysyntää, joten metsänhoitajat ainakin tässä kohtaa hoitivat tehtävänsä moitteetta.

Yhteistyön kangerteleva alku nousi julkisuuteen useissa lehtikirjoituksissa. Oulun Wiik-
kosanomissa nimimerkki J. N. totesi kirjoituksessaan ”Metsäasioita” metsähallinnon tar-
jonneen myytäväksi Pohjois-Suomesta kymmenkertaisesti puuta, kuin mitä sitten todelli-
suudessa vietiin ulkomaille. Kirjoittaja totesi, että ”niin emme voi ymmärtää millä mielellä
(selwälläkö) meitä on metsärosvoin ja haaskaajain nimellä herjattu”. Nimimerkki asettau-
tui muutenkin puolustamaan sahateollisuutta ja katsoi talonpoikien ja kauppamiehien sei-
soneen samalla puolella.182 

Metsähallinto selitti myynnin heikkouden johtuneen siitä, että sahanomistajat olivat
pyrkineet saamaan tukkinsa ilmaiseksi kruununmetsistä. Tähän tarttui senaattori
J. W. Snellman, jonka mielestä metsähallinnon esittämä väite oli niin älytön, ettei se olisi
saanut sisältyä metsähallinnon esittämään julkiseen lausuntoon. Metsähallinnon ja sahate-

179.Tarkemmin esim. Ahvenainen 1984.
180.Perälä 1987, s. 633–647.
181.Metsänhoitaja Wikströmin kuulutus 5.2.1861. II Ef:5, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia.

Sievin ka. OMA; Strömborg 1862, s. 38.
182.Oulun Wiikkosanomia 23/1862. ”Oulun läänin metsä-liikkeeseen osallisia asukkaita on häwittömällä

tawalla soimattu metsäin laittomasta ja hillittömästä raiskaamisesta. Ei hallituksen jäseniä ja edusmiehiä ole
puuttunut, jotka ovat julkisesti rohjenneet siitä syyttää pohjoisia talonpoikia ja kauppamiehiä saastaisim-
milla herjauksilla, joita ruotsin kieli tuottaa.” ”Kuinka perättömästi taas sahateollisuuteen kuuluwia kansa-
laisiamme on paneteltu lain-rikkojiksi ja säädyttömyyteen langenneiksi.”
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ollisuuden yhteistyö takerteli pahoin 1860-luvun alussa. Tavoitteeseen ei päästy, sillä esi-
merkiksi vuonna 1864 saatiin myydyksi vain 150 000 runkoa. Puut myytiin Kemin, Iin,
Kajaanin sekä Kuopion tarkastuspiireistä. Nämä olivatkin ainoat tarkastuspiirit, jotka tuot-
tivat voittoa. Sahatavaran vienti oli ollut vuosina 1856–59 keskimäärin 379 968 tolttia vuo-
sittain. Vuonna 1865 oli noustu jo 885 198 tolttiin, mutta puut olivat enimmäkseen peräisin
muualta kuin kruununmetsistä. Samana vuonna nousukausi päättyi. Uusi nousukausi alkoi
1870-luvulla Keski-Euroopan teollisuuden elpyessä.183

Metsähallitus suhtautui suopeasti sahateollisuuteen, jota ”se toivoi voivansa monin
tavoin tukea”. Esimerkiksi lääninmetsänhoitajan työ arkistolähteitten perusteella oli ollut
1850-luvulla sahojen puuntarpeen tyydyttämistä. Säännölliset puuhuutokaupat olivat yksi
keino taata sahoille niiden tarvitsema sahapuu. Metsähallitus myönsi kahden vuoden mak-
suajan, jolloin sahojen ei tarvinnut kiinnittää pääomaa puun ostoon. Metsähallituksen käyt-
tämä mittaustapa oli suosiollinen sahateollisuudelle, sillä sahat saivat täyden varmuuden
ostetun puun laadusta ja määrästä. Näillä toimenpiteillä osittain estettiin metsävarkauksia.
Varkaathan toimittivat samaan tapaan puutavaran sahoille asti.184 Metsähallitus halusi
luoda suhteita elinkeinoelämään, mutta sahanomistajien oli helpompi asioida yksityisten
metsänomistajien kanssa kuin metsähallituksen kanssa. Toisaalta sahanomistajien oli hel-
pompi petkuttaa oppimattomia metsänomistajia kuin koulutettuja valtion virkamiehiä.

Metsähallinnon ja sahateollisuuden välistä allianssia toivottiin myös paikallisella met-
sänhoitajatasolla. Esimerkiksi Siikajoen hoitoalueen metsänhoitaja E. V. Strömborg totesi
kirjasessaan vuonna 1862, että Oulun läänin sahapuukauppa oli sillä hetkellä ja tulevaisuu-
dessa vielä enemmän riippuvainen kruununmetsistä.185 Siikajoen alueella toiveikkuutta
ehkä lisäsi se, että siellä 1860-luvulla puutavaraa oli saatu myytyä paremmin kuin muilla
hoitoalueilla. Ehkä pienellä hoitoalueella oli mahdollista päästä läheisempiin suhteisiin
metsähallinnon ja yrittäjien kanssa. Toisaalta Strömborg vaikuttaa ainakin kirjeenvaihtonsa
perusteella olleen suoraan sanoen aktiivisin ja toimeliain metsänhoitaja Oulun tarkastuspii-
rin alueella, mikä sekin osaltaan lisäsi kauppaa.

Metsähallinnon suunnitelmiin kuuluivat myös uittoväylien parannukset, joilla yritettiin
lisätä puutavaran kysyntää. Sahateollisuudelle oli myönteistä sekin, että valtio kunnosti uit-
toväyliä ja teki tietöitä. Esimerkiksi 1860-luvun alkupuolella kunnostettiin pohjoisessa
Simo-, Ii-, Siika- ja Kemijoen uittoväyliä. Tätä uittoväylien perkausta ennakoitiin muun
muassa Siikajoen hoitoalueen metsänhoitajan E. V. Strömborgin kirjasessa, jossa todettiin,
että olisi niin metsähallituksen kuin puukauppiaidenkin edun mukaista, että kuljetus helpot-
tuisi ja puuvarastoihin päästäisiin käsiksi. Uittoväylien perkaustöiden katsottiin osittain
estävän metsävarkauksiakin. Väylien parantaminen ei kuitenkaan aina tuonut toivottua
tulosta. Esimerkiksi vuosina 1862–1863 hakatut sahapuut Siikajoen hoitoalueella olivat
vielä vuonna 1865 Eteläjoessa odottamassa ostajaa.186

Se, etteivät Oulun läänin sahateollisuusyrittäjät pystyneet vastaamaan valtionhallinnon
toiveisiin potentiaalisina sahatavaran ostajina, oli siis useamman tekijän summa. Poh-
jois-Suomi ei houkutellut yleensäkään yrittäjiä, sillä kuluttajat puuttuivat. Käteistä rahaa

183.Helander 1938, s. 61; Laitakari E. 1960, s. 244; Hertz 1938, s. 19. Yksi toltti on kaksitoista lautaa.
184.Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879, Ad:1, virantoimituspäiväkirja 1860–1876. Oulun tpa.

OMA; Laitakari E. 1960, s. 243–245. Db:1, vuosikertomukset 1879–1910. Oulujärven tpa. OMA.
185.Strömborg 1862, s. 38.
186.Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879. Oulun tpa. OMA; Strömborg 1862, s. 30–31; Laitakari E.

1960, s. 178; Hertz 1938, s. 30.
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tavaroiden ostoon ei ollut. Vielä 1860-luvun alku oli nousukautta, mutta kaupankäynti oli
kehittymätöntä maakaupan vähittäisestä vapautumisesta huolimatta. Vuosikymmenen lop-
pupuoli oli jo lamakautta, ja useat katovuodet veivät kauppiaita ja kauppahuoneita kon-
kurssiin. Esimerkiksi Oulun kihlakunnassa oli vuosikymmenen lopussa vain seitsemän lail-
lista maakauppiasta. Vasta vuonna 1868 vanha ammattikuntapakko poistui ja elinkeinojen
harjoittaminen helpottui.187

Eniten konkursseja 1800-luvulla tehtiin vuonna 1865. Yhtenä syynä konkursseihin mai-
nitaan Suomen Pankin luottopolitiikka. Pankki antoi aluksi auliisti velkaa, mutta kiristi sit-
ten luotonantoaan. Vienti ei kasvanut toivotunlaisesti ja kato aiheutti rahapulan.188 Muu-
tokset lainsäädännössä ja liberalismin hengen mukainen vapaa kilpailu eivät riittäneet nos-
tamaan kruununmetsien puita halutuksi tavaraksi, sillä talouselämän kehitys eteni omassa
tahdissaan.

Metsähallinnon ja sahateollisuuden heikosti liikkeelle lähtenyttä yhteistyötä koskevia
soraääniä kuului runsaasti 1860-luvulla, varsinkin kun tuloja ei tullut metsähallinnolle
puunmyynnistä. Aihetta käsiteltiin sanomalehtien189 palstoilla suoranaisia ratkaisuja
etsien. Pohjan Tähteen lähetetyssä kirjoituksessa kysyttiin suoraan, ”minkätähden ei Oulun
läänin sahain herrat osta tukkeja kruununmetsistä, waikka heillä on 3 höyrysahaa, 1 suuri
vesisaha ja 10 muuta pienempää”. Vastauksessa käytiin läpi huonot kuljetusolosuhteet,
puunmittaustapa, vialliset puut ja hintataso. ”Kuin tämä asia on näin monien vastusten ala-
nen, niin ei woi sahain herrat parhaallakaan tahdollansa ryhtyy puukauppaan.”190

Yhteistyö kangerteli pitkin 1800-luvun loppupuolta. Esimerkiksi 1880-luvulla Iin tar-
kastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsström valitteli paikallisten sahanomistajien muodosta-
neen eräänlaisen yhteenliittymän. Kilpailua kruununmetsistä ei syntynyt, koska hinnat oli
yhteistuumin sovittu alhaisiksi. Sahateollisuuden vapauttamisen yhteydessä tehdyt puu-
vara-arviot osoittautuivat myöhemmin varsin alimitoitetuiksi. Paikallinen metsänhoitaja
arvioi 1880-luvun lopulla pelkästään Sodankylän hoitoalueelta löytyvän kaksi miljoonaa
sahatukkia miljoonan hehtaarin suuruiselta kuivan metsämaan alueelta.191 Puutavaran
puute ei siis ollut yhteistoiminnan esteenä, sillä kolmekymmentä vuotta aikaisemmin teh-
dyt arviot monta kertaa suuremmalta alueelta olivat olleet paljon pienemmät.

Sahateollisuus käytti vähän kruununmetsien puita. Kruununmetsäkomitean mietinnön
mukaan vuosina 1874–1883 sahatusta puusta vain 10,5 % tuli kruununmetsistä. Vuosina
1884–1893 käyttömäärä oli 13,8 %. Samaisessa kruununmetsäkomiteassa sihteeri Hanni-
kaisen omat arvioluvut olivat vielä pienemmät. Hannikaisen mukaan sahateollisuuden
sahapuista vuonna 1891 vain 6,5 % saatiin kruununmetsistä. Sahoja Oulun läänissä oli 38,
mikä oli kymmenesosa koko Suomen sahalaitosten lukumäärästä. Samoin sahateollisuuden
tuotannosta kymmenesosa oli peräisin Oulun läänistä. Kruununmetsäkomitean mietinnössä
todettiin, etteivät metsähallinnon ja sahateollisuuden edut käyneet kaikessa yhteen, mutta
ylipäänsä edut kulkivat käsikädessä. Tästäkin syystä oli sahateollisuuden keinotekoinen
kannattaminen jätettävä pois metsänhoidon ohjelmasta.192 Kruununmetsien osuus sahate-

187.Valtakorpi 1989, s. 27, 38. 
188.Hautala 1976, s. 86–87.
189.Åbo Underrättelser 4/1866: Oulun Wiikkosanomia 43/1867, ”… syy minkä tähden kruunun metsiä ei osteta

metsähallituksen huutokaupoissa.
190.Pohjan Tähti 15/1867; 5/1867: ”Onnettomuus, mikä metsänhoito on matkaan saanut läänissä.”
191.Forsström 1884, s. 3; Ericsson 1888, s. 86.
192.Komiteanmietintö 1900:5, s. 9–10; Hannikainen 1896, s. 106.
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ollisuuden puutarpeesta alkoi nousta 1900-luvun alussa. Vuonna 1900 noin 8 % tuli kruu-
nunmetsistä, vuonna 1905 10 %, vuonna 1910 23 % ja seuraavana vuonna luku oli jo
26 %.193

Sahateollisuuden ja metsähallinnon suhteiden kehittyminen on mielenkiintoinen ja
monivivahteinen tutkimuskohde. Tutkimuksen vaikeudesta kertoo sekin, ettei uusimmassa
1990-luvulla ilmestyneessä metsäteollisuuden historiasta löydy metsähallinto-hakusanaa
ollenkaan. Ehkä tähän haasteelliseen tutkimusongelmaan on vielä myöhemmin mahdollista
palata. Ilmiselvästi metsähallinnon ja sahateollisuuden yhteistyöhön asetettiin suuria toi-
veita, jotka eivät toteutuneet. Yhtiöiden ja metsähallinnon yhteistyön ontuminen heijastui
myös suoraan paikallisen väestön asemaan. Väestö ei juurikaan saanut työtilaisuuksia eikä
työtuloja, koska kysyntää ei ollut valtionmetsille.

Kruununmetsien hallinnon istuttaminen Pohjois-Suomeen aloitettiin perustamalla
1850-luvulla yksi lääninmetsänhoitajan virka. Edistyminen oli luonnollisesti hidasta. Pari-
kymmentä aluemetsänhoitajaa asetettiin 1860-luvulla sellaisien tehtävien eteen, ettei heillä
ollut realistisia mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Varsinaisesta metsänhoidosta voi-
tiin todellakin vain haaveilla. Myöskään metsävarannon todellisesta suuruudesta, metsien
tilasta ja niiden todellisesta käytöstä ei ollut kattavaa tietoa.

Talouselämän kehittymättömyys ja katovuodet olivat auttamassa sitä, että metsähallinto
pysyi pitkään tuloa tuottamattomana. Yhteistyö sahateollisuuden kanssa ei luontunut eikä
kruununmetsien puu ei mennyt kaupaksi. Yksinkertaisesti kruununmetsistä ei saatu sitä
taloudellista tuloa, jonka varaan organisaation piti jatkossa rakentua. Tähän kiinnitettiin
huomiota sanomalehdistössä, jossa kirjoitettiin varsin värikkäästi ja syytettiin suoraan liian
korkeista hinnoista. Soraäänet hiljenivät sitä mukaa, kuin puun kysyntä kasvoi ja metsähal-
linnon talous parani. Tämä tapahtui kuitenkin hitaasti.

193.Renvall 1914, s. 10.



3 Kruununmetsät — asutusta vai metsätaloutta varten?

3.1 Kruununmetsien synty

Keskiajalla Pohjois-Suomen metsiä asutettiin rajoituksetta, mutta jo 1500-luvulla Kustaa
Vaasan politiikan mukaisesti kruunu katsoi asumattomien erämaiden kuuluvan yksistään
sille. Myöhemmin metsälainsäädännössä näitä kruununmaita on eri asetusten yhteydessä
kutsuttu milloin suuriksi metsiksi, milloin erämaiksi, milloin kruununmetsiksi maanlaa-
dusta riippumatta. Vuonna 1683 Kaarle XI antoi varsinkin pohjoisimpia metsäseutuja
koskeneen julistuksen, jonka mukaan taloille ja kylille kuuluvan kohtuullisen metsämää-
rän jälkeen muu metsämaa kuuluikin kruunulle. Valtiolla oli täysi omistusoikeus niihin
maihin, joita ei voitu osoittaa kuuluviksi jollekin muulle.1 Kesti kauan ennen kuin val-
tion omistusoikeus asumattomiin erämaihin tuli tunnustetuksi ja lopullisesti toteutetuksi.

Ennen isoajakoa kylien hallitsemien tilusten rajat syntyivät tuomioistuinten päätösten
tai tilusnautintojen perusteella. Rajojen sisäpuolinen maa kuului kylien taloille ja ulkopuo-
liset tilukset olivat kruunun yleismaata eli yhteismaata (krono allmänning). Kruunun ote
kruununmaahan Ruotsi-Suomessa tiukkeni vuoden 1757 isojakoasetuksen myötä, jonka
perusteella myös kylien ja pitäjien yhteiset metsämaat jaettiin talojen kesken. Perintönä
kuitenkin olivat pirstoutuneet viljelykset ja rajaepäselvyydet niin kylien yhteisten maiden
kuin kruununmaidenkin välillä. Liikamaiden erottamisesta asetuksessa ei ollut vielä mai-
nintoja, koska isojakokysymys oli vielä kiistanalainen.2 Liikamaiden erottamiskysymys jäi
vielä avoimeksi, ja uudisasutus lisääntyi pääasiassa yksityisten maille perustettujen torppi-
en kautta. Ongelmana oli edelleen se, pitikö ylimääräinen metsämaa antaa talonpojille vai
käyttää kruununmaana asutukseen.

Sittemmin 1700-luvulla aloitetun isonjaon on katsottu kokonaisuudessaan edistäneen
uudisasutusta liikamaaongelmasta huolimatta, koska nyt ratkaistiin takamaiden maanomis-
tuskysymykset. Taloilla oli takamailla kalavesiä, niittyjä sekä kaskimaita. Ennen isoajakoa
yksityisten valtausten ulkopuolelle jääneet maat olivat pääosin pitäjien ja kylien yhteismet-
siä, joiden käyttöoikeus oli periaatteessa vain veroa maksavilla kantatiloilla. Vanhojen tilo-

1. Luukko 1954, s. 307; Laitakari E. 1960, s. 12; Helander 1949, s. 46.
2. Soininen 1975, s. 311; Jutikkala 1958, s. 247–255; Savola 1993, s. 29–30.
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jen hallitsemat maa-alueet saattoivat olla erittäin suuria. Maa-alueista oli usein käyty tais-
telua käräjillä, jolloin valtiokin oli ollut hyväksymässä sovintorajoja.3

Suomen osalta vuosien 1775 (Pohjanmaa) ja 1777 (koko Suomi) isojakoasetuksissa pää-
tettiin maanjaosta ja liikamaiden erottamisesta valtiolle. Asetuksien perusteella tiloille an-
nettiin tilan manttaalin mukaisesti laadultaan erilaista maata ja metsää. Vuoden 1775 asetus
koski erityisesti niitä kyliä, joilla ei ollut mitään rajoja kruunun yhteismaita vastaan. Vuo-
den 1777 asetus koski koko Suomea sekä myös niitä kyliä, joiden tilukset oli jo rajoilla
määrätty. Kruunulle tuleviksi liikamaiksi nimettiin ne alueet, jotka jäivät jaossa yli, kun ja-
kokuntien vanhoille tiloille annettiin tietty maa-ala4 edellä mainittua manttaalia kohden.
Samalla annettiin myös määräys siitä, kuinka tämä liikamaa olisi pitänyt käyttää. Pohjan-
maata koskevan isojakoasetuksen (27.6.1775) mukaan liikamaille piti perustaa uudistiloja
uutta kruunulle maksettavaa veroa vastaan.5 Pyrkimyksenä oli selvästi laajentaa asutusta ja
sitä kautta saada lisää verotuloja. Liikamaa6, jota ei voitu näin käyttää, otettiin valtiolle
kruununmetsäksi.7

Liikamaaselvittelyt viivästyttivät jakoja. Kruunu vaati, että sille tuleva liikamaa oli ero-
tettava taloille tulevista tiluksista, vaikka rajat olivat vielä vahvistamatta. Osuuden sai lisä-
veroa vastaan. Mikäli talonpojat eivät kyenneet tai halunneet maksaa lisäveroa liikamaasta,
maa jäi kruunulle. Tämäkin liikamaa oli mahdollisuuksien mukaan koetettava luovuttaa
yksityisille uudistalojen perustamisesta varten. Länsi- ja Pohjois-Suomessa liikamaat jäivät
suurimmaksi osaksi edelleen kruunun omistukseen.

Tiheimmin asutuilla seuduilla maat olivat jo yksityisten hallussa, jolloin asutus jatkui
torppien kautta. Aateliston saama vapautus liikamaiden erottamisesta sekä talonpoikien oi-
keus pitää liikamaita veroja vastaan aiheuttivat sen, ettei Etelä-Suomeen syntynyt juurikaan
kruununmaita. Sen sijaan Pohjois-Suomessa vanhat talot menettivät takamaansa kruunulle,
jolloin alueille alettiin perustaa kruununuudistiloja. Valtion metsämaalle maatalouden har-
joittamista varten 1700-luvun luvun lopun jälkeen perustetuista uudistiloista tuli siis kruu-
nunluonteisia kruununuudistiloja. Kruununuudistiloille annettiin tietty määrä verovapaus-
vuosia, joiden aikana piti raivata tietty ala peltoa ja niittyä. Vapaavuosien jälkeen kruunun-
uudistila saatettiin muuttaa kruununtilaksi, mikäli velvollisuudet oli täytetty. Myöhemmin
kruununtilan sai ostaa perinnöksi.8

Valtion uudisasutustoiminnan tuloksena Suomessa syntyi vuosina 1721–1755 eli aikana
ennen liikamaan erottamista noin 3 200 uudistilaa. Vastaavasti vuosina 1775–1808 syntyi
4 200 tilaa ja vuosina 1809–1851 3 000 tilaa. Varsin suuri pudotus uudistilamäärässä oli nä-
kyvissä vuosien 1851–1875 aikana, jolloin määrä romahti 760 tilaan. Arvo Soinisen esittä-
mät luvut ovat karkeita arvioita, ja hän katsoo todellisten kruununmaalle perustettujen tilo-

3. Haataja 1929, s. 14–20; Ahla 1928, s. 937; Kovero 1909, passim.
4. Jaettu maa-ala vaihteli maan hyvyydestä riippuen 600–1700 tynnyrinalan välillä myöhemmin korjattujen

ohjeiden mukaisesti.
5. Kongl. Förordning ang. storskiftsdelningar i Finland och hvad dervid iaktagas bör 1772. Kongl. Förkla-

ringen öfver vissa delat uti Förordningen af den 27 juni, ang. Storkiftsdelningar i Finland 1774. Gyldén
1853, Samling af Författningar; Savola 1993, s. 29–30.

6. Liikamaa-sana esiintyi Haatajan mukaan ensimmäisen kerran vuoden 1777 Suomea koskevassa isojakoase-
tuksessa. Haataja 1929, s. 14–20; Ks. myös Kovero 1909. Liikamaa syntyi isojakotoimituksissa siten, että
sen jälkeen kun talolliset olivat saaneet metsää manttaalinsa mukaan, pitäjän ylimääräiset maat kuuluivat
kruunulle liikamaana.

7. Jutikkala 1958, s. 245–255; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 5–6.
8. Vilmi 1984, s. 55–58; Jutikkala 1968, s. 189–191.
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jen lukumäärän jääneen kaikkiaan tänä aikana yhteensä noin 10 500–11 500 tilaan. Vastaa-
vasti yksityisen maanomistuksen puolella vuosina 1750–1875 itsenäisten tilojen määrä
kasvoi 60 000 tilalla ja torppien lukumäärä 50 000 torpalla.9

Isojako ja torppien perustamisoikeuden laajentaminen olivat merkittäviä maatalouspo-
liittisia uudistuksia 1700-luvulla. Näiden rinnalle voidaan nostaa kruunun uudisasutustoi-
minta, jota harjoitettiin liikamaalla. Liikamaan erottaminen vero- ja kruununtalonpoikain
metsistä toteutui Suomessa vaillinaisesti. Maanmittarit eivät ehtineet kartoittaa maita asi-
anmukaisesti, vaan uudet rajalinjat pyykitettiin usein epäselvästi. Isonjaon eteneminen pit-
kittyi erityisesti Pohjois-Suomessa, jolloin siitä aiheutui haittaa muun muassa alkavalle
metsätaloudelle. Väliaikaisuuden tilassa elettiin pitkälle 1900-luvulle pohjoisimmassa
Suomessa ja Koillis-Suomen knihtikontrahtipitäjissä. Pohjois-Suomessa nopean väestön-
kasvun myötä liikamaille ilmaantui 1800-luvun kuluessa runsaasti erilaisia mökkejä. Ison-
jaon ja maanerotuksen edetessä mökit jäivät kruununmaille, jolloin niistä suurelta osin teh-
tiin kruununmetsätorppia. Tätä sinällään erikoista ilmiötä eli kruununmetsätorpparilaitosta
käsitellään myöhemmin tarkemmin.

Isoajakoa tarkistettiin ja joudutettiin sittemmin, jolloin vuoden 1848 asetuksen mukai-
sesti liikamaita annettiin uudistilojen maiksi tai vanhoille tiloille manttaalin korotusta tai
metsäveroa vastaan. Paltamon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Pudasjärven, Kuusamon, Rova-
niemen ja Kemijärven pitäjille annettiin manttaalia kohden maata 1 700 tynnyrinalaa. La-
pinmaan kihlakunnalle ja Kuolajärven lapille tuli 3 700 tynnyrinalaa. Metsien osalta todet-
tiin, että tiloille, joiden metsämaat olivat huonoja, kivisiä tai joutomaita, annettiin lisäksi
kolmesataa tynnyrinalaa manttaalia kohden. Kruununyhteismaiden osalta todettiin, että
lohkokunnan sisällä olevat yhteismaat oli myös lohkottava ja pyykitettävä.10 Liikamaita
annettiin myös vuoriteollisuuden tarpeisiin rekognitiometsänä vielä 1830- ja 1840-luvul-
la.11

Isonjaon aikana kruununmaan erottamisen yhteydessä ei tiedetty tarkkaan, mikä olisi
kruunun haltuun tulevien maa-alueiden pinta-ala. Kruunulle jääneet maat mitattiin myö-
hemmin isonjaon jälkeen. Esimerkiksi vuoden 1886 metsätilasto erittelee tarkastuspiirit
vieläkin vain hoitoalueittain. Jakokuntien kokoja ei pystytty tarkasti ilmoittamaan. Vuoden
1911 metsätilastoon pystyttiin kruununmetsät laittamaan jakokunnittain.12

9. Soininen 1975, s. 327–328. Soinisella on merkitty virheellisesti vuosina 1721–1755 perustetuksi 3200 tilaa
vuosittain. Vuosiluvut pitäisi olla 1721–1775, mitkä sitten ovatkin oikein merkityt englanniksi asetelmaan.

10. Finlands författnings samling XII. 15.5.1848 annettu ohjesääntö maanmittauksesta, tilusjaosta ja verolle-
panosta sekä mittojen ja painojen vakaamisesta. Kruununyhteismaasta todetaan näin: 39 §: Jos lohkokunnan
piirissä ja tahi rajalla on kruununyhteismaata, pitää maanmittarin viipymättä määrätyssä järjestyksessä anoa
erinäistä kruunun-asiamiestä toimitukseen valvomaan kruunun oikeutta; ja on yhteismaa, asianmukaisesti
kuulutettua, rajoja tai pyykkejä myöten tahi muunlaisten rajamerkkien mukaan, missä niitä on, taikka mui-
den ilmaantuvain syiden ja todisteiden johdolla uloslohkaistava ja pyykitettävä.

11. Laitakari E. 1960, s. 13; Helander 1949, s. 40; Soininen 1975, passim. Rekognitiometsä-nimitys tulee
sanoista ”in recognitionem domini”, eli metsät olivat yleisen omistusoikeuden alaisia. Hiilenpoltto-oikeuk-
sia oli aluksi annettu vuoriteollisuutta varten ilmaiseksi valtion erämaista ja yhteismetsistä; jopa sellaisista
joihin valtiolla ei ollut omistusoikeutta. 1680-luvulla metsille asetettiin ”kuviteltu” vuokra. Rekognitiomet-
siä oli käytössä vielä 1900-luvun alussa yli 6000 hehtaaria. Omistus- ja käyttöoikeudelle ei tehty juurikaan
mitään eroa; pikemmin tehtaat pyrkivät hallitsemaan metsiä ikimuistoisten nautinnon nojalla todellisella
omistusoikeudella. Esimerkiksi Suomussalmella ollut Ämmän rautasulattamo sai vuonna 1841 yli 3000 heh-
taaria käyttöönsä rekognitiometsinä.

12. Esim. Pohjois-Taivalkosken kruununmaat mitattiin 1900-luvun alussa. Taivalkosken isojakoasiakirjat;
PPMTA. SVT XVII, passim.
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Yhteensä Oulun läänissä tiluksia jaettiin vuosina 1757–1918 lähes neljä miljoonaa heh-
taaria. Ruotsin vallan aikana Oulun läänissä ehdittiin jakaa vajaat 200 000 hehtaaria. Jaot
tehtiin Pohjois-Suomen eri alueilla pitkän ajan kuluessa, ja jaot jatkuivat pitkälti 1900-lu-
vulle.

Kuvio 6. Oulun läänissä isossajaossa jaettu tilusala prosentteina vuosina 1757–1918. 
Lähde: Saarenheimo 1983, s. 28.

Koko Suomen kannalta isoajakoa on pidettävä suurena uudistuksena myös metsien käy-
tön kannalta. Yhteisten metsien käyttöoikeus muuttui tilojen yksityiseksi käyttöoikeudek-
si ja liikamaan osalta valtion käytöksi. Jako vähensi metsien haaskausta. Jakoa odotelta-
essa pikemmin pyrittiin saamaan metsistä kaikki hyöty irti, ja jaon jälkeen palattiin van-
haan käytäntöön. Metsillä ei ollut omistajilleen vielä sellaista arvoa, että omaisuuden hoi-
toon ja säästämiseen olisi juurikaan kiinnitetty huolta. Toisaalta tuon ajan kertomukset
metsien hävittämisestä ja haaskaamisesta ovat paikallisia ja kertojien omiin näkemyksiin,
ei koulutuksen tuomaan tietoon perustuvia.

Tätä kaikkea ei voi kuitenkaan yleistää koko Suomeen. Pohjois-Suomessa kehitys eteni
toisin kuin muualla Suomessa ennen kaikkea hidastuneen isonjaon vuoksi. Kuitenkin ylei-
nen ilmiö kautta Suomen oli yhteismetsien käytön kiihtyminen isoajakoa odoteltaessa. Pi-
täjien ja jakokuntien yhteismetsissä oli totuttu laiduntamaan karjaa sekä polttamaan kaskea
ja tervaa; nyt näiden perinteisten elinkeinojen harjoittaminen vaikeutui.

Keski-Pohjanmaalla Kalajoen alueella kruununvouti kiitteli jo 1840-luvulla isoajakoa
siitä, että metsää hoidettiin nyt huolellisemmin. Toisaalta Haapajärven alueella kruunun-
vouti näki maanmittausmaksujen hidastaneen kuntien elintason nousua. Haaskaustapauk-
set olivat siirtymässä kruununmetsiin.13

Suurimmassa osassa Pohjois-Suomea ja Lappia selvät pyykitetyt kylänrajat puuttuivat
ja koko pitäjä oli käyttänyt metsää yhteisesti. Ennen jaon aloittamista jouduttiin pitäjä en-
siksi jakamaan jakokunniksi sekä määräämään niille rajat.14 Kruununmaa, niin kruunun-
metsät kuin kruununyhteismaatkin, oli tajuttu paikallisten asukkaiden yhteiseksi omaisuu-
deksi. Tähän seikkaan myös tuoreet metsänhoitajat törmäsivät heti vuonna 1860. Tornion
aluemetsänhoitaja kirjeessään Kemin tarkastuspiirin ylimetsänhoitajalle toivoi, että kirkos-
sa olisi erikseen kuulutettu siitä, että kruununmetsät oli oikeudella pyykitetty yksityisistä

13. EIIa:3, Kruununvoudin kertomukset kaupan, maanviljelyksen ja elinkeinojen tilasta Kalajoelta ja Haapajär-
veltä 1840-luvulta. Salon kkkva. OMA.

14. Saarenheimo 2003, s. 354. 
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metsistä. Kruununmaiden ja yksityisten maiden väliset rajat kasvoivat umpeen. Tämäkin
aiheutti jatkossa ongelmia, ja usein kirkonkuulutuksissa käskettiin puhdistamaan rajoja.15

Pohjoissuomalaisten hämmennystä varmasti lisäsi isonjaon eritahtinen ja hidas etenemi-
nen. Erilaiset asetukset ja määritelmät siitä, mikä oli liikamaata, mikä oli kruununmetsää
tai mikä oli yhteismaata, olivat omiaan sekoittamaan tilannetta. Oli luonnollista, että etuja
ja haittoja oli vaikea arvioida ja ymmärtää.

Isonjaon ansioksi on laskettu se, että uudisasukkaiden määrä alkoi nousta nopeasti Poh-
jois-Suomessa. Valtionmaille syntyi pieniä asumuksia, kuten torppia ja mäkitupia.16 Isoja-
ko merkitsi Pohjois-Suomessa sitä, että maanomistusolot muuttuivat radikaalisti. Jaon
edistyessä valtio otti haltuunsa suuren osan Pohjois-Suomen maa-alasta.

Oulun läänissä lounaisosassa isojako saatiin tehtyä pääsääntöisesti jo ennen valtion met-
sähallinnon alkamista. Tornionjokilaaksossa isojako aloitettiin Haminan rauhansopimuk-
sen mukaisilla rajajärjestelyillä ja tilusvaihdoilla. Rovaniemen pitäjässä tehtiin jo vuosisa-
dan vaihteessa väliaikainen jako. Muiden pohjoisen pitäjien osalta viivytys isossajaossa oli
enemmän sääntö kuin poikkeus. Esimerkiksi Pudasjärven alueella isojako ajoittui vuosille
1858–1879, ja jaot saatiin tehtyä pääasiassa 1860-luvulla. 17

Erikoistapauksia isonjaon teossa olivat Kajaanin kihlakunnan sekä Kuusamon, Sallan
(silloisen Kuolajärven) ja Kemijärven asukkaat, jotka olivat tehneet ruotusopimukset vuo-
sina 1788–1789. Talonpojat olivat ostaneet ruotusopimuksen eli knihtikontrahdin isonjaon
sijasta. Isojako olisi merkinnyt laajojen metsäalueiden menettämistä kruunulle ja samalla
elinkeinojen, tervatalouden ja kaskeamisen, vaikeutumista, jopa loppumista. Ruotusopi-
muksen avulla isojako, tilusmittaukset sekä verollepano lykkäytyivät vastapalvelukseksi
itärajan puolustuksesta. Sopimus oli voimassa edelleen 1800-luvun alussa, vaikka muuten
velvollisuus ylläpitää sotaväkeä oli loppunut ruotujakolaitoksen hajotuksen myötä. Sopi-
muksella ei ollut enää merkitystä Suomen valtiollisen aseman muututtua. Ruodutuksen ul-
kopuolelle oli jäänyt 300 tilaa, joita ei myöskään voinut panna verolle tilusten sekavuuden
takia. Paineet kontrahdin purkamiseen kasvoivat, ja varsinkin viranomaiset pitivät alueiden
elinkeinojen jälkeenjääneisyyden syynä isonjaon puutetta.

Läänin kuvernöörin aloitteesta alkoivat vuonna 1836 neuvottelut ruotusopimusten ku-
moamisesta. Saarenheimon mukaan ”Kainuun pitäjät olivat tähän suostuvaisia, sillä metsi-
en jako näytti niiden asukkaiden edun mukaiselta”. Silloinen läänin kuvernööri Lagerborg
totesi, ettei mitään muita elinkeinoja kuin tervanpolttoa ja kaskeamista harjoitettu tosis-
saan. Metsiä tuhlattiin niin kauan kuin voitiin. Vuonna 1841 annetun julistuksen mukaisesti
Kajaanin kihlakunnassa aloitettiin verollepano ja isojako. Isojakotoimituksiin päästiin osit-
tain jo 1840-luvulla. Manttaalia kohden verollista maata annettiin 3 000 tynnyrinalaa, ja
ylimääräinen maa erotettiin kruunun liikamaaksi. Vuonna 1848 isojakolainsäädäntöä yhte-
näistettiin ja kodifioitiin. Toimitukset saatiin loppuun 1880-luvulla.18

Senaatti kiirehti antamaan määräyksen 6.11.1861 väliaikaisten lohkojen erottamisesta
Kajaanin kihlakunnan alueella, jotta metsänhaaskaus saataisiin estetyksi, kunnes lopullinen
jako tehtäisiin. Väliaikaisten lohkojen ulkopuolelle jäänyt alue siirtyi kruunulle; alueiden

15. Gestrinin kirjeet 17.11.1860, 14.2.1863. DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867. Tornion ha. OMA; II Ef:5, viran-
omaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia 1830, 1837–1840, 1855–1863, 1868. SKA. OMA.

16. Komiteanmietintö 1900:5, s. 87–88; Komiteanmietintö 1920:16, s. 102.
17. Rytkönen 1978, s. 197–199.
18. Vilmi 1984, 28–31; Saarenheimo 1983, s. 28.
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katsottiin kuuluneen kruunulle jo vanhastaan. Tilallisille jäi oikeus käyttää kruununmaan
sisään jääneitä viljelmiään ja hyödyntää seuraavan kolmen vuoden aikana jo valmiiksi ko-
loamansa tervaspuut. Edellä mainittua aluetta kutsuttiin tässä tapauksessa erämaaksi. Lii-
kamaaksi kutsuttiin maata, joka lopullisessa jaossa vielä erotettiin kruunulle näistä väliai-
kaisista lohkoista. Isonjaon jälkeen kruununmaata olivat liikamaa ja erämaa yhdessä.19 Hi-
taasti edenneestä isostajaosta kertoo se, että vuonna 1869 Kajaanin kihlakunnan maa-alaksi
laskettiin maanviljelystilaston mukaan 2,3 miljoonaa hehtaaria. Mittaamatta oli edelleen
1,03 miljoonaa hehtaaria. Kruunun hallussa ollut mittaamaton, väliaikaisella jaolla erotettu
maa-alue oli 1,08 miljoonaa hehtaaria.20

Kainuu eli silloinen Kajaanin kihlakunta ei tee poikkeusta siinä suhteessa, että metsien
yhteisnautinta oli ulottunut kaikkialle. Kihlakuntalaiset saattoivat vielä nojautua erikseen
ruotusopimukseen, jonka perusteella he katsoivat kaiken metsämaan kuuluneen heidän hal-
lintaansa. Isojako teki selvän eron tilallisten ja tilattomien välille. Isojako vakiinnutti maata
omistavien oikeudet, sillä tilojen rajat ja maanomistus selkiytyivät. Maattomien tilanne
heikkeni. Vapaasti käytettävää metsää ei ollut enää. Maan omisti joko yksityinen tai valtio,
eikä kumpikaan katsonut mökkiläisiä suopeasti.

Esimerkiksi Suomussalmella isojako eteni heinäkuussa 1856 metsien mittauksella. Pai-
kallinen lukkari E. Bisi kirjoitti Suomettaressa, kuinka ”se nosti nurinaa, narinaa kansassa
waikka eiwät tarwitse maanmittarin palkkaa maksaa, paitsi hakkuumiehet. Moni pelkää et-
tä metsän haaskaus nyt loppuu ja siitä se napina tulee.”21

Ristijärveltä Suomettareen kirjoitettiin isonjaon odotuksessa seuraavasti: ”Ristijärwe-
läiset owat nyt pahassa pulassa ja pelossa kuin ruunu aikoo metsäänsä ottaa 700 tynnyrin
alaa niittyä ja noin 46 tuhannen tynnyrin alaa muuta maata. Monen talon pelätään tämän
kautta häwiäwän peräti pois eli täytywän muuttua torpaksi.” Kirjoituksessa edelleen todet-
tiin, että kruunu havitteli itselleen selvästi perintömaita. Maista luvatun korvauksen mak-
samista epäiltiin, sillä kruunun todettiin aina olevan kuitenkin vahvempi. Toisaalta isojako
toivotettiin tervetulleeksi siinä suhteessa, että metsiä olisi siten paremmin säästetty. Risti-
järven ainoa kunnon hirsimetsä oli seurakunnan hallussa, ”josta nyt hirsiä kilwan vede-
tään”.22

Hyrynsalmella laskettiin kruunun ottavan 2/3 emäseurakunnan pinta-alasta itselleen.
Kruunulla todettiin olleen väkevämmän oikeus maahan, ”mutta luultavasti ei kukaan kum-
mastele, jos tämmöinen metsäin hukka wähän arweluttaa ukkoja täällä ja jos he toisinaan
nurjuudella ja wihallakin kohtelewat metsäherroja, etenkin kuin niitten on wielä welwolli-
suus ahdistaa kansaa halmeista ja terwan poltosta, joka wiimeinen on tähän asti ollut pää-
elakkeena”.23

Suomussalmella isojako tehtiin pääasiallisesti 1860- ja 1870-lukujen aikana. Pitäjään
muodostettiin 26 jakokuntaa. Jakotoimitusta hidasti se, että jakokuntien rajojen lisäksi piti
määritellä pitäjien rajat sekä arvioida maat jyvitystä varten. Jaon aikana Suomussalmelle
tuli 60 uudistilaa, joista osa oli syntynyt lohkomisen kautta ja osa oli entisiä torppia. Jaon
seurauksena 80 % kunnan maa-alasta tuli valtiolle.24

19. Tervonen A. 1991, s. 11.
20. Komiteanmietintö 1900:4, s. 147.
21. Suometar 37/1856.
22. Suometar 8/1860.
23. Suometar 40/1860.
24. Tervonen P. 1992, s. 24–25.



92
Isonjaon aikana asutus ei pysynyt viranomaisten hallinnassa. Pikemminkin metsien
ryöstönomainen hyväksikäyttö lisääntyi. Esimerkiksi Sotkamon elinkeinot, tervanpoltto ja
kaskeaminen, vaativat laajasti maa-alaa, joten talot olivat tottuneet nauttimaan suuria aloja.
Isossajaossa taloille ei kuitenkaan mitattu niin suuria maa-aloja, joihin ne olivat tottuneet.
Suurin osa torpista ja mäkituvista tuli erotetulle kruunun liikamaalle. Mäkitupien määrä
kasvoi voimakkaasti.25

Maalaisväestön näkökulmasta isojako saattoi merkitä myös sitä, että ”metsäherra tuli,
hän kukisti heidän paraan toivonsa sekä häwitti tulewassa isossa jaossa heille wälttämättö-
mästi lankeavan omaisuuden, jonka he uskollisesti vuosikymmeniä oliwat rehellisellä tar-
koituksella säästäneet. Jos tämä oli kirjoitetun lain mukaan tehty, niin luulemme kuitenkin
senkaltaisen käytöksen rikkoneen sitä lakia, joka on muita jalompi ja ylewämpi.”26

Kun Oulun Wiikkosanomia -lehti nousi näin puolustamaan Kainuun talonpoikia isossa-
jaossa, Etelä-Suomesta kuului syytöksiä siitä, että oululaiset olivat voitonpyynnin himos-
saan ryhtyneet valvomaan lehdessä Pohjanmaan oikeuksia. Oululaisia puolustamaan nousi
hyrynsalmelainen kirjoittaja, joka totesi itse olevansa muuten intressitön asiaan. Vuonna
1861 voimaan tullut väliaikainen lohkojako herätti kiukkua ja jutussa vaadittiin laillista iso-
ajakoa ”eikä semmoista wälilohkoa, joka waan mieliä karwauttaa ja waltiolle tyhjiä mak-
soja lisää”.27 Suomettareen kirjoittanut hyrynsalmelainen nimimerkki -k-k. ilmoitti luke-
neensa hämmästyneenä sanomalehdistä, kuinka heidän pitäjästään oli määrätty hakattavak-
si ja myytäväksi 50 000 hirttä. Kirjoittaja epäili, että 30 000 hirttä pitäisi ottaa kunnan yh-
teisistä metsistä. Kysymys kuuluikin: ”Millä oikeudella semmoiset hirsimäärät hakkaute-
taan ja myydään yhteisistä metsistä?” Kirjoittaja myös muistutti knihtikontrahdista seuraa-
vasti: ”Tämä metsiemme hukka kummastuttaa mieltämme sen enempi, kun muistamme, et-
tä 20 vuotta tätä ennen kaikki metsä ja maa knihtikontrahtien kautta oli talollisten oma, jo-
hon ei ruunulla eikä kenelläkään ollut oikeus sekauda. Wuonna 1841 me luowuimme tästä
oikeudesta sillä ehdolla että ruunu kustantais isojaon. Emme me silloin woineet aawista-
kaan, että ruunu ahmaisi meiltä metsät ja maat hirsineen päivineen.”28

Muiden ruotusopimuspitäjien kanssa isojako saatiin käyntiin huomattavasti myöhem-
min. Kuusamon, Sallan ja Kemijärven osalta sopimuksia yritettiin muuttaa 1850-luvun
alussa. Senaatissa asia lykättiin, ja vasta vuonna 1870 senaatti esitti hallitsijalle ruotusopi-
musten kumoamista valtiopäivien päätöksellä. Vuosina 1877–1878 valtiopäiville saatiinkin
esitys siitä, kuinka taloista tehtäisiin eräänlaisia jakokuntia. Näiden käyttöön lohkaistaisiin
manttaalia kohden Kuusamossa ja Sallassa 12 000 tynnyrinalaa maata sekä Kemijärvellä
8 000 tynnyrinalaa manttaalia kohden eli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Kajaa-
nin kihlakunnassa. Näihin jakokuntiin eli vielä väliaikaisiin lohkoihin oli tarkoitus laskea
mukaan myös torpat ja uudistalot, joista tulevaisuudessa oli mahdollista tehdä itsenäisiä ti-
loja. Lohkojen ulkopuolelle jääneet maat tulivat valtiolle. Vuonna 1879 annettiin ”armolli-
nen julistus” kontrahtien muuttamisesta. Ennen kuin lohkojen erottaminen aloitettiin, pitä-
jiin perustettiin vielä 120 uudistilaa, joiden manttaalit tulivat mukaan väliaikaisiin lohkoi-
hin. Kemijärven osalta talojen manttaaleja korotettiin kolminkertaiseksi. Väliaikaisten loh-
kojen pyykittämiseen päästiin vasta vuonna 1886. Alueen edustajat vastustivat isonjaon

25. Soininen 1975, s. 319–322; Tervonen A. 1991, s. 12.
26. Oulun Wiikkosanomia 18/1862.
27. Oulun Wiikkosanomia 27/1862.
28. Suometar 7/1862. 
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toimittamista ja esitys isonjaon teosta saatiin valtiopäiville vasta vuonna 1897. Isojako ja
verollepano alkoivat Kemijärven, Sallan ja Kuusamon alueella seuraavana vuonna.29

Kuusamo on erinomainen esimerkki siitä, miten metsähallinnon ja paikallisten asukkai-
den intressit törmäsivät. Metsähallinnon järjestämisen jälkeen metsäviranomaiset arvioi-
vat, että Kuusamossa oli kruununmaata noin 600 000 hehtaaria. Samoin metsäviranomaiset
alkoivat puuttua uudistilain perustamiseen. Närkästystä kuusamolaisissa herätti myös se,
että kruunu tarjosi myyntiin tukkeja ruotusopimuksesta piittaamatta. Kuusamolaisia yritet-
tiin taivutella isonjaon toimenpanoon, mutta tuloksetta. Metsähallinto jatkoi metsänmyyn-
tejä, ja Kuusamon kunta haastoi syyskuussa 1872 valtion oikeuteen hakkuiden takia. Alem-
mat oikeusasteet tuomitsivat metsähallituksen korvauksiin, mutta senaatin oikeusosasto
kumosi korvausvelvollisuuden. Valtiolla ei kuitenkaan katsottu olleen oikeuksia silloisissa
olosuhteissa.30 

Kuusamossa, Kemijärvellä ja Kuolajärvellä (Salla) oli 1880-luvun lopulla eletty kohta
kymmenen vuotta väliaikaisten lohkojen aikaa. Kemin tarkastuspiirin metsänpäällysmies
T. A. Heikel oli suorastaan närkästynyt Kuusamon väliaikaisesta kruunun ja yksityisten
maiden jaosta. Pelkästään se, että manttaalia kohden Kuusamossa annettiin 12 000 tynny-
rinalaa maata, oli hänestä satumaista. Lisäksi uudet lohkot oli sijoitettu metsäkeinottelua
silmälläpitäen. Lohkot oli valittu sen mukaan, missä oli parasta tukkimetsää. Niityt oli jä-
tetty laskettujen lohkojen ulkopuolelle. Heikelin mukaan eräät tilalliset olivat suoraan
myöntäneet, että heidän tarkoituksenaan oli saada metsä myytyä ennen varsinaista isoaja-
koa. Odotettavissahan oli, että varsinaisessa isossajaossa lohkojen koot pienenisivät sekä
lohkot olisivat uusissa paikoissa. Heikelistä tuntui, että tilalliset keinottelivat, jolloin kruu-
nulle palautuisivat hakatut metsät ja tilalle tulisi uutta metsää. Hän moitti maanmittareita,
jotka olivat lähteneet mukaan tällaiseen keinotteluun.

Heikel oli myös närkästynyt siitä, että kuusamolaiset olivat kääntyneet kuvernöörin
puoleen. He olivat pyytäneet, että kruunua kiellettäisiin myymästä puita sellaisilta mailta,
jotka olivat lähellä kruununmaita tai jopa niiden keskellä. Nämä maathan saattaisivat tulla
varsinaisessa isossajaossa yhdistetyiksi yksityisten maihin. Mikäli tällainen kielto tulisi
voimaan, rahvas olisi täysin onnistunut metsäkeinottelussaan. Ensinnä he saisivat myydä
väliaikaisilta lohkoilta puut, palauttaa lohkot kruunulle ja saada tilalle uudet tukkimetsät.
Nämäkin metsät taas sitten haaskattaisiin. Tuloksena olisi metsänpuute. Jollakin tekosyyllä
kuusamolaiset taas onnistuisivat tämänkin jälkeen saamaan metsämaata metsäveroa tai li-
sättyä manttaalia vastaan. Niinpä Heikelin mielestä oli perusteltua myydä kruununmailta
ainakin kurantti puutavara, ennen kuin maitten vaihto on taas edessä. Samanlainen käytäntö
olisi otettava myös Kemijärvellä ja Kuolajärvellä.31 Heikel toi selvästi ilmi mielipiteensä
kuusamolaisten metsäkeinottelusta. Artikkeli julkaistiin Suomen metsänhoitoyhdistyksen
julkaisusarjassa. 

Kuusamon isoajakoa käsittelevän tutkimuksen mukaan maanmittarit olivat saaneet oh-
jeet, että metsiä ei saanut valikoida lohkoja sijoitettaessa. Kuusamon väliaikaisten lohkojen
erottamisen myötä alkoivat kuitenkin metsäkaupat. Isäntien todettiin yrittäneen saada loh-

29. Suomaa 1983, s. 63–64. Varsinaista isojakoa tehtäessä verollista maata manttaalia kohden annettiin Kemijär-
vellä 1 800 hehtaaria ja Kuusamossa ja Sallassa 2 500 hehtaaria. Ylimenevä osuus erotettiin yhteismetsiksi.

30. Savola 1993, s. 27–29. Muun muassa tässä kohtaa on selvästi kyse taloudellisesta intressikonfliktista. Ks.
esim. Roiko-Jokela 2003.

31. Heikel 1890, s. 181–185. Tässä vaiheessa Heikel oli vielä apulaisen (metsänpäällysmies) asemassa. Myö-
hemmin hän loi uran pääpaikalla Helsingissä sekä laati muun muassa käsikirjan metsänhoitajille.



94
koihin mahdollisimman paljon hakkaamattomia metsiä. Metsää oli myytävänä yhteis-
myyntinä, joten edellytyksenä oli kaikkien omistajien suostumus sekä kuvernöörin lupa,
mikäli lohkossa oli kruununtiloja.32

Samankaltainen tilanne oli myös Kemijärven ja Kuolajärven alueella 1880-luvun lopul-
la. Elettiin tukkikeinottelun aikaa. Paikallinen metsänhoitaja Oscar Randelin totesi kemi-
järveläisten onnistuneen vuonna 1885 lähes nelinkertaistamaan manttaalimääränsä, minkä
seurauksena oli yhä enemmän tukkihuumaa. Tämä tapahtui kaikki ennen, kuin edes isojako
oli saatu tehtyä. Maanviljelys kärsi, tiloista tuli raakkeja, joten miten ne pystyivät selviyty-
mään korotetuista manttaaleista. Randelin ehdotti perustettavaksi yhteismetsiä, mutta pitä-
jäläiset vastustivat. Kruunulle oli jäänyt väliaikaisessa jaossa huonoimmat metsät ja jaka-
miskustannukset. Randelin ennusti, että isostajaosta seuraisi itkua ja hammasten kiristys-
tä.33

Varsinaista isojakoasetusta mietittiin koko 1890-luvun ajan, ja vuonna 1897 annettiin
asiaa koskeva laki- ja talousvaliokunnan mietintö. Esityksessä ehdotettiin yhteismetsien
muodostamista, mitä myös kuvernööri oli esittänyt. Myös säädyt asettuivat valiokunnan
esityksen taakse ja yhteismetsien muodostaminen nähtiin hyödyllisenä uudistuksena. Sää-
tyjen mukaan oli toivottavaa, että Kuusamon, Kemijärven ja Sallan kunnissa metsämaista
erotettaisiin osa yhteismetsiksi. Yksityisten henkilöiden rajaton käyttöoikeus loppuisi, ja
jakokunnat käyttäisivät yhteismetsiä yhteiseksi hyödyksi. Säätyjen mielestä yhteismetsät
olivat tehokkain keino järjetöntä metsätaloutta vastaan.34

Myös Kittilässä ja Sodankylässä kruununmaat erotettiin väliaikaisesti 30.1.1874 anne-
tun määräyksen mukaisesti. Vuonna 1876 väliaikainen erottaminen loppui, ja varsinainen
isojako aloitettiin vuonna 1882 Sodankylässä ja vuonna 1889 Kittilässä. Vuosisadan lopul-
la Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa rajoja ei vielä ollut ja luotettavat kartat puuttui-
vat. Yhteensä 3,7 miljoonaa hehtaaria oli vielä pyykittämättä vuonna 1901. Näillä alueilla
oli lukuisia uudistaloja, joiden maita ei ollut edes väliaikaisesti erotettu.35

Kruununmaiden käyttämistä pohtinut komitea totesi vuonna 1888, että kruununmaista
oli vielä ainakin 20 miljoonaa tynnyrinalaa eli noin 10 miljoonaa hehtaaria mittaamatta.
Maat piti mitata mittakaavalla 1:20 000 ja työ piti aloittaa seuduista, missä viljelykseen so-
pivaa maata oli vielä runsaasti. Komission ehdotuksen mukaan piti perustaa alempia ko-
missioneja eli tutkimuslautakuntia, joihin kuuluisi maanmittari ja kaksi paikallisiin oloihin
perehtynyttä henkilöä, jotka ehdottaisivat alueita erotettaviksi. Lääneihin erikseen piti pe-
rustaa lääninkomissionit, joille tutkimuslautakunnat tekivät ehdotuksen maiden käyttämi-
sestä ja erottamisesta uudistaloja varten. Lääninkomissioon kuuluivat metsänhoitaja,
maanmittari ja agronomi.36

Sodankylässä paikalliset talonpojat olivat pyytäneet kuvernööriltä metsähallinnon lei-
mauksien lopettamista, kunnes talonpoikien palstojen linjat olisi vedetty. Paikallinen met-
sänhoitaja Forsström kertoi Sodankylässä vuonna 1892 pidetystä isojakokokouksesta:

32. Savola 1993, s. 32–35. Savola kirjoittaa senaatin kehottaneen lokakuussa 1894 metsähallitusta valvomaan,
että valtion asiamiesten piti vastaisuudessa noudattaa suurempaa tarkkuutta ja vaarinpitoa, ettei valtiolle
aiheutettu vahinkoa leväperäisyyden vuoksi. Savola ei kerro, tarkoitetaanko näillä asiamiehillä metsänhoita-
jia vai maanmittareita.

33. Randelin 1890, s. 186–190.
34. Savola 1993, s. 40.
35. Komiteanmietintö 1900:5, s. 18.
36. Suomen Metsänhoitolehti 1888, s. 91.
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”Riitaa syntyi Paksuselästä, kun talonpojat halusivat varata sen lisämaaksi. Schantz (alue-
metsänhoitaja), joka oli vielä vihainen talonpojille edellisen talven sotkuista ”karjui” tyypil-
lisellä tavallaan: ”Paksuselkää ei kruunu anna, siitä tarvitaan puomipuita!” Talonpojat, jotka
tiesivät, että Schantz oli pohjimmiltaan hyväsydäminen mies, alkoivat puhua kauniisti:
”Kyllä forstmestari sen meille antaa, kun tarvitsemme aivan välttämättömästi, ei forstmes-
tari meitä tahdo sortaa.” Kun Schantz oli sitten tuuminut hetken ”karjui” hän uudestaan: No
viekää perkeleet se sitte!” Minä hämmästyin aika lailla, kun Schantz niin helposti antoi
periksi talonpojille ja vasta myöhemmin ymmärsin häntä, sillä minusta tuli melkein saman-
lainen. Nykyään olenkin täysin vakuuttunut siitä, että näin tulee käymään melkein jokai-
selle, joka vuodesta toiseen oleskelee Lapissa talonpoikien kanssa ja paneutuu heidän
oloihinsa, sillä heillä ei ole helppoa tässä elämässä niin kuin moni saattaa luulla. En ryhdy
arvioimaan missä määrin se on oikein tai väärin.”37

Oulun läänin eteläosassa ei oltu 1880-luvulla tyytyväisiä isoonjakoon. Tilukset olivat
edelleenkin useissa palstoissa, eivätkä kaikki halunneet lohkojaossa yhdistää sarkojansa.
Metsä oli jäänyt useimmissa tapauksissa jakamatta kustannusten välttämiseksi ”ja osaksi
senkin tähden, ett´eivät naapurit muka ole niin riitaisia, että tarvitsee olla ”lanttu” (maan-
mittari) jakamassa”. Uudistiloille sopivaa metsämaata kyllä oli, muttei sopivia talonpaik-
koja. Vastaavasti talonpaikkoja oli kyllä talonomistajien metsämaissa. Erikseen Haapave-
den kunnasta mainittiin: ”Lohkojaossa on liika halukkaasti asetettu liikamaille uutistalo-
ja, joille sitten on idarrettu (erotettu) vanhoilta taloilta niittymaata, jonka puutteessa moni
vanha talo sairastaa eikä uutis-talokaan kostu.”38

Metsätalouden nousu leimasi 1800-luvun jälkipuoliskoa. Melko yksioikoisesti nähdään
metsäteollisuuden tulon merkinneen vaurautta pohjoiselle väestölle. Esimerkiksi läntisen
Suomen metsät oli ehditty jakaa jo ennen metsätalouden nousua 1870-luvulla, joten yksi-
tyiset pystyivät myymään puutavaraa sahayhtiöille. Todennäköisenä pidetään sitä, että ul-
kotilusten jakaminen ja hajallaan olleiden metsäkappaleiden yhdistäminen helpotti metsän
myymistä sahateollisuudelle.39 

Isonjaon vaikutusta metsätalouden kehittymiseen on hankala arvioida siksi, että isojako
eteni niin eri tahtia eri puolilla Suomea ja varsinkin Pohjois-Suomessa. Ennen kuin vau-
rautta päästiin jakamaan, täytyi olla selvyys siitä, kenen metsää myytiin sahateollisuudelle.
Pohjois-Suomessa oltiin erikoistilanteessa siinä suhteessa, että metsähallinnon ja sahateol-
lisuuden yhteistyöstä odotettiin metsätuloja valtion kassaan. Yksityisten metsänomistajien
suhteen tilanne nähtiin synkkänä hidastuneen isonjaon takia, kuten koillismaalla vaikutta-
nut metsänhoitaja Einar Reuter kirjoittaa: ”Täytyy pitää surkuteltavana, että jako näillä pe-
rillä on käynyt niin vitkalleen ja että sitä yhä mitä pisimpään pitkitetään, sillä täällä on yh-
teinen metsä, johon jokaisella on mielivaltainen käyttöoikeus, metsän häviö. Luullaan että
on onni puheessa olevien seutujen talollisille, että jako näin myöhäiseen viipyy, koska sil-
loin metsät säästyvät entistapaisilta myynneiltä. Mutta näin arveleva ei tunne kansan mies-
tä. Hänen luonteensa pääominaisuus on kateus, milloin vaan tulee kysymykseen yhteinen
etu metsien suhteen.40”

Ero tilallisen ja tilattoman välillä oli isonjaon takia entistä selvempi. Toinen omisti maa-
ta, toisella maata ei ollut. Tilallisten omistus selkiintyi, mutta tilattomien asema heikkeni.

37. Forsström G. W. 1986, s. 26.
38. Odenvall 1885, passim. Odenvall oli nimismies.
39. Soininen 1975, s. 319.
40. Reuter 1907, s. 168
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Tilattomien metsien käyttöä rajoittivat sekä tilalliset että kruunu. Ennen isoajakoa tilatto-
mien oikeudet olivat erilaisia eri puolella Suomea. Länsi-Suomessa mäkitupia oli runsaasti
kylien yhteismailla. Asukkaat käyttivät yhteismaita karjanlaitumina sekä kotitarvepuun
hankinta-alueina. Itä-Suomessa kaskialueilla talot omistivat metsät, joita tilattomat vuok-
rasivat. Isonjaon yhteydessä tilaton väestö menetti etuutensa. Yhteismailla olleiden asu-
muksien asemaa ei turvattu. Yhteismaa, joka ei mennyt talollisille, joutui kruunulle. Soini-
sen mukaan kylien vanhat yhteismaat katosivat.41

Mielenkiintoinen kysymys Pohjois-Suomen osalta on se, millaisessa käytössä jaetut
metsät olivat ennen jakoa ja jaon jälkeen. Alkuperäisten isojakoasiakirjojen avulla tutki-
musta on mahdollista syventää.42 Tässä yhteydessä olen pyrkinyt luomaan asetelman, joka
selvittää sen, miten hidastunut isojako näkyi eri puolilla Pohjois-Suomea ja ennen kaikkea
miten se vaikutti metsähallinnon ja paikallisten asukkaiden välisten suhteiden kehittymi-
seen. Varsinaista kattavaa selvitystä isonjaon etenemisestä ja sen seurauksista en esitä tässä
yhteydessä.

Isonjaon hidas eteneminen Pohjois-Suomessa osaltaan viilensi suhteita43 metsähallin-
non ja paikallisten välillä. Kohtaaminen oli selvästi intressiristiriita. Metsäherrat itse kir-
joittivat artikkeleita, joissa he suorastaan ennustivat sen, kuinka keinottelu jaetuilla metsillä
tulisi lisääntymään. Erityisesti yhteismetsien syntytausta toi oman vivahteen metsähallin-
non ja pohjoissuomalaisten välisiin suhteisiin 1890-luvulla. Paikallisia asukkaita epäiltiin
vahvasti ja aiheestakin keinottelusta isonjaon yhteydessä. Yhteismetsät syntyivät 1890-lu-
vulla tukkikeinottelun ehkäisyksi. Tätä voidaan pitää yhtenä selvänä rajapyykkinä metsä-
hallinnon ja paikallisen väestön suhteissa. Kainuun ja Koillismaan isojako saatiin siihen
vaiheeseen, että kiihkein aika metsähallinnon ja paikallisten välisissä suhteissa alkoi olla
ohi.

3.2 Kruununmetsien asukkaat

3.2.1 Asutuspolitiikka metsäpolitiikan jaloissa

Pohjois-Suomessa 1700-luvulla alkanut asutusekspansio jatkui pitempään kuin muualla
Suomessa, sillä vielä 1840- ja 1850-luvuilla Oulun lääniin perustettiin yli puolet koko
maahan syntyneistä uusista tiloista. Tornionjokilaaksossa uudistiloja muodostettiin vilk-
kaammin 1840-luvulla kuin aikaisemmin samalla vuosisadalla. Jokilaaksossa painetta
uudisasutukseen oli syntynyt pitkittyneiden isojakojärjestelyiden vuoksi. Kauttaaltaan
Pohjois-Suomessa taloudelliset mahdollisuudet uudistilan perustamiseen ja väestön kas-

41. Soininen 1975, s. 320–321.
42. Tässäkin yhteydessä ympäristöhistoriallinen analyysi tarjoaisi mahdollisuuden kruununmetsien tilan tarkas-

teluun. Vertaamalla metsähallinnon lähteitä (mm. kaskeamissopimuksia, metsätalouden arviointeja) ja isoja-
koasiakirjoja on mahdollista peilata metsien tilaa taaksepäin historiassa.

43. Vrt. Heikkinen 2000, s. 37. ”Metsähallinnossa oli jo voitu panna merkille, etteivät Kainuun kruunulle erote-
tut metsät tuottaneet odotuksenmukaisesti, joten odotukset oli täytettävä määrän avulla. Perusteluksi sopi
viime kädessä aina vilauttaa väitettä, että rahvas hoiti metsiä tuhlailevasti ja muutenkin huonosti.”
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vuun paranivat, sillä 1840-luvun aikana ei koettu peräkkäisiä katoja.44 Uudistilan sai
perustaa hakemuksen perusteella valtion asumattomalle liikamaalle maatalouden harjoit-
tamista varten. Kruununuudistilan piti olla maanviljelystalo, jonka saattoi myöhemmin
verovapausvuosien ja raivausmäärien täyttyessä muuttaa kruununtilaksi. Uudistilojen
perustamista edistettiin antamalla 15–30 vuoden vapautus kruunulle maksettavasta veros-
ta.

Mahdollisuus oman tilan saamiseen oli yksi syy siihen, että tilattoman väestön suhteel-
linen osuus vielä 1800-luvun alkupuolella pysyi pienempänä Pohjois-Suomessa kuin muu-
alla maassa. Mutta nopea väestönkasvu ja uudisasutuksen hidastuminen alkoivat pohjoises-
sakin lisätä maatonta väestöä.45 Tilattomien määrän kasvusta kertoi sekin, että varsinaisiin
talollisiin kuulumattomat itselliset (inhysing) ja mäkitupalaiset ilmestyivät henkikirjoi-
hin.46

Tilattomien ja talottomien määrä kasvoi ennen kaikkea siksi, ettei tilojen määrä lisään-
tynyt suhteessa väestön kasvun kanssa. Pysyvän asutuksen eteneminen hidastui, koska pit-
kittyneen isojakotilanteen vuoksi ei ollut selvyyttä, kenelle mikäkin niittypala tai metsäloh-
ko tulisi kuulumaan. Halukkuus uudisraivaukseen ja siten uusien tilojen perustamiseen vä-
heni. Esimerkiksi tilattoman väestön nopea kasvu Torniolaaksossa näkyi selvästi jo 1820-
ja 1830-luvuilla henkikirjoissa. Tilattomien määrän kasvua on selitetty myös sillä, että
isonjaon ennakointi esti varsinaisten tilojen perustamisen, joten asutuspaine kohdistui torp-
pa- ja mäkitupa-asutukseen.47

Pohjois-Suomessa isonjaon pitkittyminen ja epäselvä tilanne ohjasivat tilattomien elä-
mää. Mökkejä alkoi paikoin syntyä vaarojen tienoille joko tervanpolttoa tai kaskeamista
silmällä pitäen. Mäkitupa-asutus suorastaan lisääntyi isoajakoa odoteltaessa. Torpan tai
mäkituvan perustaminen oli helpompaa kuin se, että uudelle asumukselle olisi alettu hank-
kia kruununtilan oikeuksia. Usein torppien pinta-alat olivat niin pieniä, ettei niille voitu
laittaa edes manttaalia.48 Yksityiselläkin puolella tilojen halkominen, palstoitus ja ositus
olivat hankalia, mikä myös vaikeutti oman tilan perustamista.

Asutuksen etenemisen tielle alkoi 1800-luvun kuluessa kerääntyä myös esteitä, jotka on
yleensä liitetty suoraan nousevaan metsätalouteen. Isossajaossa erotetut liikamaat jätettiin
suurimmaksi osaksi kruununmetsiksi, eikä niitä käytetty asutukseen. Sahateollisuuden
nousun yhteydessä metsien arvo nousi lisääntyneiden hakkuiden myötä. Metsillä oli talou-
dellista arvoa enemmän kuin asutuksellista arvoa. Myös valtiovallan kiinnostus metsänar-
von nousuun muutti suhtautumista uudisasutuskysymykseen.

Isonjaon yhtenä tavoitteena oli ollut maan hankkiminen kruunun uudisasutustoimintaa
varten. Vain sellaiset maat, joiden ei katsottu kelpaavan viljelykseen, piti jättää kruunun yh-
teismaina metsän kasvua varten. Käytännössä 1800-luvun puoliväliin saakka noudatettiin
isojakoasetuksien mukaista määräystä siitä, että jaossa erotettu liikamaa olisi ensin tarjot-

44. Onnela 1985, s. 249; Jaako 1994, s. 49.
45. Kerkelä 1992, s. 131. Vuosina 1815–1865 Oulun läänin asukasluku kasvoi 95 600 asukkaasta 188 700 asuk-

kaaseen. Vielä suurempi kasvu oli vain Vaasan läänissä. Koko maassa tuona aikana väkiluku lähes kaksin-
kertaistui 445 000 asukkaasta 880 000 asukkaaseen. Suurin osa kasvusta suuntautui maaseudulle, ja nimen-
omaan takamaille ja syrjäkyliin. Turpeinen 1986, s. 27–28.

46. Jaako 1994, s. 38.
47. Soininen 1975, s. 318–319; Jaako 1994, s. 38–39.
48. Rytkönen 1978, s. 175.



98
tava vanhoille tiloille uudistilojen perustamista varten. Liikamaa voitiin yhdistää myös
vanhoihin tiloihin manttaalin tai veron korotusta vastaan.49

Kruununmaiden asutustoiminta laimeni huomattavasti 1800-luvun puolivälissä, sillä
vuoden 1851 metsälaki asetti nyt metsätalouden uudisasutuksen edelle; kruununmetsät piti
julistaa kruununpuistoiksi metsätalouden harjoittamista varten. Kyseisen metsälakiehdo-
tuksen tarkastuskomitea oli saanut tehtäväkseen laatia karttojen ja asiakirjojen perusteella
kruununmetsien yleiskartan, jossa esitettiin kruununyhteismaat, liikamaat ja muut kruu-
nunmaat kruununpuistojen perustamista varten. Asutukseen sai käyttää vain ne maat, jotka
eivät olleet metsätaloudelle tarpeen. Näille metsätaloudelle tarpeettomille jäännösaloille
sai perustaa itsenäisiä uudistaloja tai päivätyöverollisia kruununmetsätorppia.50 Tilanne oli
sinällään mielenkiintoinen. Kruununmetsät olivat kartoittamatta ja maan laatu tutkimatta,
mutta kuitenkin olisi pitänyt tietää, mikä ala oli metsätaloudelle tarpeeton jäännösala.

Vuoden 1851 metsälaissa metsien julistaminen kruununpuistoiksi nousi etusijalle.
Kruununpuistot piti säilyttää puhtaana asutuksesta. Ensimmäiset kruununpuistot perustet-
tiin eli julistettiin vuonna 1852. Nimenomaan sellaiset osat kruununmaasta, jotka yhdessä
kappaleessa sisälsivät kasvullista metsämaata, piti erottaa erilleen muusta valtionmaasta
kruununpuistoiksi.51 Jo edellä on käynyt ilmi, ettei tämä kruununpuistoiksi julistaminen
edistynyt Pohjois-Suomessa, vaikka suurin osa kruununmaista sijaitsi täällä.

Vanhempi asutus valloitti parhaimmat alueet, jolloin kruunulle jäivät viljelykseen sopi-
mattomat maat. Poikkeuksiakin oli. Esimerkiksi Sotkamon kruununmetsätorppareista teh-
dyssä tutkimuksessa todetaan, että Ylisotkamossa kruunulle jääneet maat olivat laadultaan
parempia kuin muualla Suomessa kruunulle jääneet alueet. Asutus ennen isoajakoa ei ehti-
nyt valloittaa Ylisotkamon kruununmaita, sillä alueen torpat ja mäkituvat eivät olleet ehti-
neet vakiintua tai vaurastua siinä määrin, että niistä olisi tehty isossajaossa uudistiloja.52

Jos metsälaissa uudisasutusaspekti oli toissijainen, maakuntatasolla asutus ja viljely oli-
vat ensisijaisia. Esimerkiksi Pudasjärveltä lähetetyssä maaseutukirjeessä 1850-luvulla to-
dettiin, että kun ”metsät vähenevät niin nälkä kansasta pakenee”.53 Metsien raivaus maan-
viljelyksen tarpeisiin oli tärkeintä. Myös Oulun läänin kuvernöörin kertomuksissa todettiin,
että yläpitäjien erämaita olisi kyllä pitänyt riittää niin uudisasutukseen kuin kruununpuis-
toiksikin. Kertomuksissa käy ilmi, miten ”veltolla rahvaalla” oli tarpeeksi vaikeuksia asu-
tuksessa ja maanviljelyksessä ilman kruununpuistoasutuskieltoakin.54 

Ilmeisesti kuvernöörien mielipiteet eivät saavuttaneet metsähallintoa, koska maanmit-
taus- ja metsänhoitoylihallituksen ylitirehtööri C. W. Gyldén (1854–1863) osaltaan joudutti
varsinkin isonjaon suoritusta, liikamaiden erottamista sekä kruunun yhteismaiden rajoitta-
mista, kuten Martti Hertz asian ilmaisee. Nämä toimenpiteet edistivät erotettujen maiden
julistamista kruununpuistoiksi eli alueiksi, joiden katsottiin soveltuvan parhaiten metsän
kasvuun.

49. Jutikkala 1958, s. 254–255.
50. Vuoden 1851 asetuksen toinen pykälä. ”Kruunun metsistöjä ovat ne rajoitetut kruunun metsämaat, jotka sel-

laisiksi ovat julistetut, taikka vastaedes säättänee”. Asetus metsistä Isoruhtinaanmaassa 9.9.1851. Asetusko-
koelma 1851.

51. Helander 1949, s. 282; Laitakari E. 1960, s. 31.
52. Tervonen A. 1991, s. 40–41.
53. Oulun Wiikkosanomia 23/1856.
54. Kuvernöörin kertomus 1851–1855. TKA.
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Maiden erottamisen jouduttamiseksi Gyldénin johtama ylihallitus oli lähettänyt senaa-
tille ehdotuksen vuonna 1854 kruununmetsien ohjesäännöksi. Mukana oli ylijohtajan lau-
sunto, jossa osoitettiin, kuinka turmiollisia seurauksia oli ollut siitä, kun metsiä oli luovu-
tettu yksityisille. Vuoden 1859 keisarillisessa julistuksessa määrättiinkin, että ylihallituk-
sen oli tehtävä ehdotuksia senaatille kruununpuistojen erottamisesta. Osassa maata erotta-
minen onnistui melko äkkiä, mutta esimerkiksi Pohjois-Suomen osalta kruununpuistojen
erottamisesta syntyi ongelmia, kuten jo aikaisemmin on esitetty. Vasta vuonna 1868 saatiin
määräys, että kruununpuistojen erottaminen tuli paikallisen kuvernöörin tehtäväksi.55 Kai-
ken kaikkiaan kruununpuistojen taloudellinen merkitys jäi vähäiseksi, koska niiden erotta-
minen muusta valtionmaasta ei edistynyt suunnitellulla tavalla.

Uusista asetuksista huolimatta Pohjois-Suomessa asutustoiminnan voi katsoa jatkuneen,
kuitenkin entistä laimeampana. Jossakin määrin valtionmaiden asuttaminen jatkui metsä-
hallituksen perustamisen jälkeen uudistalojen perustamisella. Vuoden 1848 maanmittaus-
ohje sekä vuoden 1851 metsäasetus ohjasivat uudistalojen perustamista juuri Pohjois-Suo-
meen, jossa kruununmetsät suurelta osin sijaitsivat. Vuosina 1851–1875 koko Suomeen pe-
rustettiin 760 uudistilaa, suurin osa pohjoiseen. Ja samana aikana perustettiin noin 660
kruununmetsätorppaa,56 joista osasta sittemmin 1870- ja 1880-luvuilla alettiin tehdä itse-
näisiä uudistiloja. Ruotsin vallan loppuaikoina oli perustettu keskimäärin 144 tilaa vuodes-
sa, nyt perustamisvauhti tippui vain 30 tilaan vuodessa.57

Vuoden 1851 metsäasetuksen mukaan kruununmetsät piti julistaa kruununpuistoiksi
metsätalouden harjoittamista varten. Asutukseen tulivat vain ne maat, jotka eivät olleet
metsätaloudelle tarpeen. Uudistilalliseksi halunneen kannalta tilanne oli epäselvä ja tilanne
meni yhä epäselvemmäksi. Kruununmaan luovuttamista yksityiselle koskenut lainsäädäntö
kehittyi vuosina 1877 ja 1892 annetuilla asetuksilla yksityisen kannalta yhä huonompaan
suuntaan. Käytännössä uudistalojen perustaminen keskeytyi, sillä uudistaloasetuksilla
myönnettiin vain vähän maa-alaa asutukseen. Koko Oulun lääniin perustettiin 347 uudista-
loa vuosina 1868–1896; pääosa näistäkin perustettiin väliaikaisina uudistaloina jakamatto-
mille yhteismaille. Suurin osa uudistaloista (70 %) sijaitsi Kemin tarkastuspiirin alueella,
ja suurin osa taloista perustettiin vuoden 1888 jälkeen.58

Esimerkkinä uudistilaksi pääsyn vaikeudesta käy hyvin Länsi-Lapista Kolari, jossa oli
runsaasti kruununmaata. Kolarin kylissä ei vuoden 1854 jälkeen perustettu yhtään asumus-
ta suoraan uudistilaksi, vaan uudet talot syntyivät autonomian aikana joko vanhoja tiloja ja-
kamalla, tai niin että kruununmetsätorpista tehtiin kruununtiloja.59 Kolarin osalta vuoden
1851 metsälain henki näyttää toteutuneen kirjaimellisesti.

Tähän asti suomalaisessa historiantutkimuksessa suurin mielenkiinto asutuskysymyk-
sissä on kohdistunut nimenomaan yksityisen puolen torpparilaitokseen. Yksityisen puolen
torpparien lukumäärä ei kasvanut juurikaan 1800-luvun lopulla. Vuonna 1865 torppia las-
kettiin olleen 63 000, ja 1900-luvun alussa niitä oli 68 500. Vaikka väkiluku kasvoi, niin
asutusmahdollisuudet eivät kasvaneet samassa mitassa.60 

55. Hertz 1938, s. 15, 21.
56. Soininen 1975, s. 324–328.
57. Soininen 1975, s. 326–327; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 5–10; Cajander 1925, s. 4–5. Kruununmetsätorp-

palaitoksen syntymistä on käsitelty myöhemmissä luvuissa lisää.
58. Asetukset 37/1877 ja 39/1892; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 12, 41.
59. Jaako 1994, s. 56–57.
60. Pitkänen 1980, s. 368.
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Yksi syy asutusmahdollisuuksien vähenemiseen oli jo metsän arvon nousu, joka alkoi
hyödyttää myös yksityistä metsänomistajaa. Varsinkin 1870-luvulta lähtien myös yksityi-
set huomasivat, mikä arvo metsillä oli, jolloin niitä ei luonnollisestikaan haluttu luovuttaa
torppareille. Torppareiden oikeutta metsän käyttöön ei ollut selvästi määritelty missään, ja
jokaisessa tapauksessa sopimus tehtiin erikseen.

Valtiovalta suhtautui nihkeästi yksityisten omistamien tilojen jakamiseen, mikä osaltaan
esti asutuspaineen purkautumista. Vuosina 1852 ja 1864 annetut uudet halkomisasetukset
eivät helpottaneet tilojen jakamista. Esimerkiksi vuoden 1864 asetuksessa perintö- ja räls-
sitilojen jakaminen sallittiin, jos tilat olivat suurempia kuin 1/4 manttaalia. Pienemmissä ta-
loissa maanmittari toimitti ensiksi katselmuksen, ja halkomisehdotus piti asettaa kihlakun-
nanoikeuden ratkaistavaksi. Lohkominen ja maan erottaminen palstatilaksi tulivat luvalli-
siksi. Asetus ei kuitenkaan tuonut tilattomille mahdollisuuksia maansaantiin; vain joillekin
tehtaille lohkottiin palstoja. Pienten talojen aikaansaaminen oli kallista ja hankalaa.

Vasta 1800-luvun lopulla tilojen jakamiseen alettiin suhtautua myönteisesti, ja tällöin
poistettiin tilanmuodostamista estäneitä osittain jo 1600-luvulta peräisin olleita ohjeita.
Myös tilojen jakamista, lohkomista ja osittamista sääteleviä rajoituksia poistettiin vuosisa-
dan lopulla. Varsinkin vuoden 1895 asetus maatilojen osittamisesta vaikutti niin, että rälssi-
ja kruununtilojen ositukset lisääntyivät nopeasti. Asetuksen mukaan halkomisen ja lohko-
misen kautta sai perustaa uusia taloja, joilla sai olla varsin pienikin manttaaliluku. Talossa
piti olla vähintään viisi hehtaaria verotettavaa maata. Palstatilaksi sai erottaa korkeintaan
kymmenen hehtaaria. Viimeiset esteet halkomisen ja lohkomisen tieltä poistuivat vuonna
1916. Vuoden 1895 asetuksen toteutuminen on laskettu senaattori Yrjö-Koskisen ansiok-
si.61

Vuosien 1860–1899 aikana Oulun läänissä ostettiin perinnöksi 3545 taloa. Suurin osa
perinnöksiostoista ajoittui 1880- ja 1890-luvulle. Lainsäädännön uudistuminen ja metsära-
hat olivat vaikuttamassa siihen, että perinnöksiosto vilkastui vasta 1880-luvulla. Vuosisa-
dan vaihteessa tilattoman väestön alakomitea totesi nimenomaan puutavaraliikkeiden ja
maakauppiaiden edistäneen perinnöksiostamista.62 Rahaa liikkui eri tavalla kuin ennen.

Uudisasutuksen vaikeudet 1800-luvulla eivät johtuneet pelkästään valtion toimenpiteis-
tä. Maatalousteknologia oli vielä kehittymätöntä. Lisäksi parhaimmat niityt, kalavedet ja
raivattavat maat oli asutettu ja nyt jouduttiin turvautumaan huonompiin maihin.63 Uuteen
vauhtiin asutus pääsi vasta itsenäisyyden aikana uuden asutuspolitiikan ansiosta. Kokonai-
suudessaan muuhun Suomeen verrattuna Pohjois-Suomessa uusien alueiden asuttaminen
jatkui myöhään. Vasta toisen maailmansodan jälkeen päättyi alueiden valtaaminen viljelyk-
seen.

Myös saamelaisten asuma-alueille perustettiin uudistaloja, joista suurin osa myöhem-
min lunastettiin perintötiloiksi. Tuolloin 1800-luvun lopussa useat saamelaiset Enontekiötä
lukuun ottamatta luopuivat kotaelämästä ja siirtyivät kruununmetsätorppareiksi tai uudisti-
lallisiksi saadakseen itselleen vakinaisen asunnon.64

Lainsäädäntö kruununmaan luovuttamisesta asutustoimintaan kehittyi 1800-luvulla sii-
hen suuntaan, että uudistalojen perustaminen keskeytyi käytännössä kokonaan. Oma itse-

61. Jutikkala 1958; 302–304; Alanen 1964, s. 155.
62. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 137–139.
63. Åström 1978, s. 48.
64. Massa 1983, s. 34. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä saamelaisen väestön ja metsähallinnon välisiä suhteita.
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näinen tila oli ollut perinteisesti suomalaisen talollisen ja talolliseksi noususta haaveilevan
ihmisen tavoite. Tämä mahdollisuus kaventui koko ajan 1800-luvulla. Asutuspolitiikan ja
metsäpolitiikan kädenvääntö hankaloitti konkreettisesti pohjoissuomalaisten elämää. Väli-
aikaiseksi ratkaisuksi tarkoitetusta kruununmetsätorppalaitoksesta alkoi tulla keskeinen ja
melkeinpä ainoa mahdollinen kruununmaiden asuttamisen muoto.

Ongelmaksi jäi kuitenkin edelleen se, että kruununmetsien kartoitus oli kesken ja maan
laatu tutkimatta. Tässä vaiheessa olisi pitänyt tietää, mikä ala olisi ollut valtion metsätalou-
delle tarpeetonta.

3.2.2 Vapaasta uudisasuttajasta kruununmetsätorppariksi

Metsähallitus ryhtyi järjestämään kruununmaan asumusten asemaa erityisen määrätietoi-
sesti 1860-luvulla. Edellinen vuosikymmen oli ollut vielä väliaikaista hallintoa ja hallin-
taa. Asumista haluttiin kontrolloida entistä tarkemmin, sillä kuluttivathan asukkaat kruu-
nunmetsistä puita, joiden arvo oli puolestaan nousemassa.65

Kruununmaiden asumusten asema nousi julkisuuteen 1850-luvulla (vuoden 1851 met-
säasetuksen jälkeen), sillä asetuksen mukaan silloin piti alkaa kruununmaalle luvattakin
syntyneiden mäkitupien66 ja torppien aseman järjestäminen. Pohjois-Suomen osalta pro-
sessista tuli pitkäaikainen, koska isonjaon hitauden vuoksi ei voinut sanoa selvästi, mikä oli
loppujen lopuksi kruununmaalle luvatta syntynyttä asutusta. Lisäksi asumusten aseman jär-
jestäminen alkoi vasta 1860-luvulla, jolloin Pohjois-Suomeen saatiin enemmän metsähal-
linnon virkamiehiä.

Jos näille isossajaossa ylijääneille maille oli syntynyt luvatonta asutusta, piti asumuksis-
ta tehdä tilanteen mukaan itsenäisiä taloja tai torppia. Näitä luvatta rakennettuja mäkitupia
ja torppia piti verottaa väliaikaisesti kruununmetsätorppina. Muutoin asukas piti häätää tai
erityisehdoilla jättää paikoilleen. Esimerkiksi Kainuun osalta ei voi sanoa kruununmaan
asumusten järjestämisen sujuneen, koska isojako edistyi hitaasti väliaikaisella päätöksellä.
Jo edellä on todettu, kuinka isossajaossa talot eivät saaneet niin paljoa maata tai eivät otta-
neet verollista maata, mihin ne olivat tottuneet aikaisemmin elinkeinojaan harjoittaessaan.
Varsinkin tervanpoltto ja kaskeaminen vaativat runsaasti maa-alaa, mitä seikkaa ei juuri-
kaan sittemmin huomioitu. Antero Tervosen mukaan suurin osa jaetusta maasta ja asumuk-
sista siirtyi kruunulle. Tosiasiallisesti saattoi käydä niinkin, että kruununmetsätorppia teh-
tiin sellaisistakin asumuksista, jotka olivat alun perin olleet yksityisten nautinnassa sijain-
neilla mailla.67

65. Komiteanmietintö 1920:16, s. 103, 142; Cajanus 1908, s. 286.
66. Mäkituvalla tarkoitetaan metsähallinnossa asumuksia, joiden haltijoiden kanssa tehtiin vuokrasopimus vain

haltijan eliniäksi. Mäkitupa oli tavallaan elinkelvoton asumus, jota ei oltu tarkoitettu pysyväksi. Metsänhoi-
tajat yleisesti kutsuivat 1860-luvulla kruununmetsistä löytyneitä asuntoja mäkituviksi. Myös henkikirjoitta-
jat käyttivät mäkitupanimitystä, perusteena se, että yksityisellä tai kruununmaalla olleet mäkituvan haltijat
olivat riippuvaisia ulkopuolisesta työstä ja maatalous vähäistä. 1900-luvulla mäkituviksi alettiin nimittää
vuokra-asumuksia, joita alkoi ilmestyä kruununmetsätorppien ohella valtionmetsiin. Tilattoman väestön ala-
komitea teki eroa torpan ja mäkituvan välille toimeentulon eli peltopinta-alan ja karjamäärän perusteella.
Torpparit kuuluivat maanviljelijäin pääryhmään, mäkitupalaiset laskettiin maanviljelystyöväkeen. Tervonen
A. 1991, s. 10–11; Haatanen 1968, s. 39; Jaako 1994, s. 13.
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Metsähallintoa koskevassa tutkimuskirjallisuudessa todetaan, että uusien metsänhoitaji-
en ensimmäisenä tehtävä olikin laittaa järjestykseen kruununmetsiin aikojen kuluessa syn-
tynyt asutus. Tätä varten asumuksista laadittiin erityisiä luetteloita. Käytännössä metsän-
hoitajat kuuluttivat kirkoissa kruununmaille asettautuneita ihmisiä kokoon. Samoja kuulu-
tuksia luettiin useampaan kertaan. Joistakin asumuksista tehtiin metsänvartijatiloja, joista-
kin kruununmetsätorppia ja sopimattomat määrättiin hävitettäviksi.68

Ainakaan Oulun läänin osalta asutuksen järjestäminen ei toteutunut heti 1860-luvun
alussa. Metsänhoitajien ensimmäisissä vuosikertomuksissa ensimmäisellä sijalla ei ollut
suinkaan asutuksen järjestäminen, vaan kartoittamiseen, metsänmyyntiin ja varsinkin met-
sän varastamiseen liittyneet seikat.69 Asutukseen liittyvät asiat tulivat esille aikaisemmin
sanomalehtien palstoilta, ja varsinkin Kajaanin kihlakunnan väliaikainen isojako kiihotti
mielialaa. Varsinainen kruununmetsätorppa-käsite alkoi muotoutua vasta 1860-luvun lo-
pulla; sitä ennen puhuttiin kruununmaiden asuttajista yleisesti mäkitupalaisina. Vasta myö-
hemmin on kruununmaiden asuttajat määritelty selvästi kruununmetsätorppareiksi. Ylei-
sesti oli epäselvää, mikä oli oikeastaan oikea nimitys näille asukkaille. Sama ongelma on
seurannut myöhempää tutkimusta.

Kruununmetsätorpat voidaan jakaa vanhempiin ja uudempiin kruununmetsätorppiin.
Vanhimmiksi voidaan kutsua niitä torppia, jotka olivat jo olemassa 1850-luvulla, ennen
kuin metsähallitus alkoi hallita kruununmetsiä. Vanhimman asutuksen järjestäminen perus-
tui senaatin 27.5.1867 antamaan ohjeeseen, jonka perusteella torppia tai yleisemmin mäki-
tupia alettiin verottaa väliaikaisesti ja torppien haltijoiden kanssa tehtiin kontrahdit senaa-
tin vahvistaman kaavan mukaisesti. Lokakuussa 1867 ohjeita tarkennettiin. Nuorempia
kruununmetsätorppia olivat ne torpat, jotka perustettiin virallisesti metsähallinnon aikana
luvalla. Tekninen rajapyykki nuorempien ja vanhempien torppien välille on asetettu päivä-
määrään 27.4.1872, johon mennessä melkein kaikki vanhat kruununmetsätorpat (oikeas-
taan kruununtorpat tai mäkituvat vielä silloin) oli pantu verolle väliaikaisesti. Metsähallitus
esitti vuonna 1870, että uusia kruununmetsätorppia sai perustaa vain niille kruununmaille,
jotka oli julistettu kruununpuistoiksi, tai niille alueille, jotka oli jo erotettu ja asetettu met-
sähallinnon alaisuuteen. Metsähallituksen oman esityksen pohjalta senaatti antoi vuonna
1872 ohjeet, joiden perusteella tuli mahdolliseksi täysin uusien kruununmetsätorppien pe-
rustaminen nimenomaan kruununpuistoihin. Vuonna 1872 senaatin maanviljelystoimikun-
ta määritteli kruununmetsätorppien perustamismenettelyn kruununpuistoja varten. 

Vuodesta 1874 lähtien torppia sai perustaa kuitenkin myös muille kruununmaille, sillä
tällöin määrättiin erikseen perustamisesta ja verollepanosta sellaisten maiden osalta, joita
ei ollut julistettu kruununpuistoiksi. Vuodesta 1876 metsähallitus sai itse suoraan päättää
kruununmetsätorppien perustamisoikeudesta.70 Pohjois-Suomen osalta määräys oli tar-

67. Tervonen A. 1991, s. 12–13.
68. Esim. kuulutukset 9.6.1860, 26.6.1860. Da:1, kirjekonseptit, Haapaveden ha. OMA; Komiteanmietintö

1920:16; Helander 1949, s. 282. Metsänvartijantilojen tai -torppien asukkaat saattoivat maksaa vuokransa eli
veronsa toimimalla metsänvartijana. Kruununmetsätorppa saattoi nousta metsänvartijatilaksi, mutta talou-
dellinen suhde säilyi entisellään. Kärsämäellä Pyhäjoen (Haapaveden) aluemetsänhoitaja useaan kertaan
keräili kokoon asukkaita.

69. Ks. eri hoitoalueiden vuosikertomukset; Strömborg 1862.
70. Kruununmetsien hoitoa ja hallintoa koskevat asetukset, kiertokirjeet, määräykset ja ohjeet löytyvät T. A.

Heikelin (1910) käsikirjasta. Katso myös kruununmetsätorppa-asutuksesta Kainuusta esim. Antero Tervosen
sekä Päivi Tervosen pro gradut.
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peen sanelema, sillä kruununpuistoiksi julistaminen oli takerrellut eikä puistoja eli asutus-
paikkoja ollut juurikaan. Käytännössä tilanne oli villi.

Nyt asumuksen perustaminen oli riippuvainen metsähallituksesta eli suoraan hoitoalu-
een metsänhoitajasta. Torppariksi haluava esitti torpanperustamishakemuksen mainetodis-
tuksineen oman hoitoalueen metsänhoitajalle, ylimetsänhoitajalle ja myöhemmin suoraan
metsähallitukselle. Hakemuksessa esitettiin torpan paikka sekä siihen kuuluviksi halutut
niityt ja pellot. Aluemetsänhoitaja ja ylimetsänhoitaja liittivät mukaan oman lausuntonsa
anotun paikan ja torpparin soveltuvuudesta.71 Alkuaikoina hakemukseen ei liitetty hakijan
eikä metsäviranomaistenkaan perusteluja.

Aikaisemmin oman mökin perustaminen kruununmaalle oli ollut paljon mutkattomam-
paa. Isoajakoa valmisteltaessa oli aivan yleisesti tiedossa, että Pohjois-Suomen jakamatto-
missa metsissä oli runsaasti valmiiksi raivattuja, katsastamattomia ja verolle panemattomia
tiloja, ei pelkästään mökkejä tai mäkitupia. Jos nyt kruununmetsätorppahakemus hyväksyt-
tiin, niin metsänhoitaja kartoitti uskotun miehen kanssa torpan tilukset ja arvioi tuoton ve-
ron perusteeksi. Hakemuksen hylkäämistä ei tarvinnut perustella. Samalla katsottiin torpan
rakentamiseen tarvitut puut, sovittiin vapaavuodet verotuksessa ja määrättiin raivattavien
peltojen ja niittyjen määrä. Tehty kontrahti lähetettiin edelleen metsähallitukseen vahvis-
tettavaksi.

Kontrahdin käsittely metsähallituksessa vei aluksi noin vuoden verran. Torppari sai
1880-luvulla odottaa kontrahdin tuloa jo kaksi vuotta. Tämän lisäksi saattoi vielä kulua jo-
pa 2–4 vuotta, ennen kuin torpparin kanssa oli saatu tehtyä lopullinen sopimus. Kaikkia tor-
pan hakemuksia ei luonnollisestikaan hyväksytty. Esimerkiksi Tornion hoitoalueella vuo-
sina 1871–1889 joka viides hakemus hylättiin72. Todellista hylkäämisprosenttia on vaikea
edes arvioida, koska hakemukset olivat varsin vapaamuotoista ja joskus suusanallisiakin,
eikä varmuutta kaikkien kirjallisten hakemusten säilymisestä ole. Torppariksi yritettiin var-
masti suusanallisesti, koska kirjoitustaitoa kaikilla hakijoilla ei ollut.

Vasta vuonna 1903 metsähallitus antoi ohjeen, jonka mukaan hylkäämistapauksessa
syyt epäämiseen piti selvittää seikkaperäisesti. Samalla todettiin, että lausuntoja laadittaes-
sa oli huomioitava se, että tilalle piti tarjota muuta mieluisaa paikkaa, jos hakijalle ei voitu
antaa torppaa halutulta paikalta. Viljelykselliset ja metsänhoidolliset näkökulmat piti sovit-
taa yhteen.73

Kruununmetsissä olleiden torppien 1860-luvun alussa aloitettu verollepano aiheutti
hämmennystä, ja torpan kontrahdin allekirjoittamisesta saatettiin kieltäytyä. Hoitoalueilta
metsänhoitajat ilmoittivat tapauksia, että sopimusten allekirjoittamisesta oli kieltäydytty.
Tähän astihan kruununmetsiä oli totuttu käyttämään oman mielen mukaan, joten verollepa-
no ja päivätyövelvollisuus luonnollisesti herättivät närää. Ensimmäisessä verollepanoehdo-
tuksessa veroksi määrättiin 1/8 torpan tuotosta, jolloin arvioon otettiin mukaan tulevien
vuosien raivauksien tuotto. Varsinkin Pohjois-Suomen olosuhteissa vero oli aivan liian kor-
kea, ja se jouduttiinkin laskemaan 1/14:aan torpan tuotosta. Metsänhoitajat, kuten Casimir
Brander Pudasjärveltä, itse tiedottivat tarkastuspiiriin siitä, että vero oli liian kova makset-
tavaksi sellaisille, joiden taloudelliset resurssit olivat vähäiset. Myös päivätyövelvollisuus

71. Ks. esim. Ha:1, kruununmetsätorppien verollepanoasiakirjoja 1860–1922. Iin tpa. OMA; Seitajärvi 1992, s.
29–30.

72. Ks. Seitajärvi 1992, s. 30–31.
73. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 18–19; Seitajärvi 1992, s. 30–31.
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kruununmetsissä osoittautui epäkäytännölliseksi, ja se korvautuikin maksettavaksi jyvinä
tai rahana.74 Käytännössä torpan veroksi tuli tietty määrä viljaa. Esimerkiksi Taivalkosken
Loukusan kylässä Liiverin torpasta tehdyssä kontrahdissa sovittiin vuonna 1874 Juhani Ju-
haninpoika Pätsin ja Jaakko Jaakonpoika Sirniön kanssa, että vuokra olisi yksi tynnyri ja
kymmenen kappaa viljaa, josta puolet ohria ja puolet ruista. Raivausvelvollisuus, yksi tyn-
nyrinala, tulisi täyttää kymmenessä vuodessa. Samassa kylässä olleen Hautaniemen torpan
vuokraaja Aatami Eliaanpoika Palosaaren kanssa sovittiin vuokraksi 17,5 kappaa jyviä
vuodessa. Yhdellä rengin päivätyöllä saattoi korvata puolitoista kappaa rukiita tai juhtapäi-
vätyöllä kaksi kappaa.75

Vanhemmat kruununmetsätorpat olivat siis niitä, jotka olivat syntyneet aikanaan spon-
taanisti ja jotka metsähallitus joutui hyväksymään jälkikäteen. Kontrahtien teossa ei pidetty
kovin kovaa kiirettä. Esimerkiksi Sotkamossa saatiin vuoteen 1869 mennessä tehtyä tor-
pankontrahdit niiden erämaatorppien76 kanssa, jotka olivat alun perin perustettu kruunun-
maalle. Antero Tervosen mukaan pieni osa Sotkamon vanhemmista kruununmetsätorpista
(erämaatorpista) sijaitsi kruununmaalla, ja tässä tapauksessa ero muusta maasta oli enem-
mänkin teoreettinen eivätkä torpparit juurikaan osanneet tehdä eroa kruununmaan ja muun
maan välille. Sotkamossa suurin osa kruununmetsätorpista oli asumuksia, jotka siirtyivät
kruunulle vasta isonjaon jälkeen. Käytännössä varsinaisten vanhimpien kruununmetsätorp-
pien kanssa tehtiin vuokrasopimukset 1870-luvun lopulla. Näitä vanhoja torppia oli muul-
lakin Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi  sopimus Liiverin torpan kanssa on vuodelta 1874,
mutta itse asumus ilmoitettiin perustetuksi jo vuonna 183577.

Asumusten asema muuttui siis varsin hitaasti, ja perustamisluvan myöntämisestä kont-
rahdin allekirjoittamiseen saattoi mennä vuosia. Kruununmetsätorpat ja erämaatorpat hen-
kikirjoittaja saattoi merkitä edelleenkin talojen yhteyteen. Vasta sitten kun torpansopimuk-
set oli allekirjoitettu, asumukset siirtyivät henkikirjoissa kohtaan ”kruununmaalla”. Paikal-
lisella tasolla näitä varsinaisia kruununmaalla sijainneita erämaatorppia ei nähty muista mi-
tenkään oleellisesti poikkeavana ryhmänä, vaikka valtio pyykitti rajan torppien ja muiden
mökkien välille, ennen kuin isojako oli käyty loppuun. Henkikirjoittajan silmissä kruunun-
metsätorppa näytti useimmiten mäkituvalta.78

Myöhemmin torpista oli siis tarkoitus tehdä uudistiloja tai varsinaisia kruununtorppia79.
Ratkaisuna siihen asti oli torppien verottaminen väliaikaisesti kruununmetsätorppina. Tä-
mä väliaikaiseksi tarkoitettu ratkaisu eli väliaikainen verottaminen jäi voimaan aina vuo-
teen 1922, jonka jälkeen kruununmetsätorppia ei enää perustettu.

Kruununmetsätorpat olivat hyvin pitkälle samankaltaisia kuin yksityisellä maalla olleet
torpat. Asumisesta maksettiin vuokraa ja olo tunnettiin epävarmaksi, koska vuokraisännäl-
lä eli metsähallinnolla oli häätöoikeus. Kruununmetsätorpan ja torpan yhteinen piirre oli
myös se, että torppa alkuperäisen merkityksen mukaan oli nimenomaan aikaisemman asu-

74. Ha:1, kruununmetsätorppain verollepanoasiakirjoja 1860–1922. Iin tpa. OMA; Seitajärvi 1992, s. 28.
75. Eh 5, metsätorppien vuokrasopimukset 1869–1874, Eh 6, metsätorppien vuokrasopimukset 1875–1886.

Mha. KA; He3:1, kruununtorppia koskevia luetteloita, verollepanoja 1864–1886. Iin ha. OMA; Ce:1, met-
sänvartija- ja kruununmetsätorppien pöytäkirjoja 1878–1936. Pohjois-Taivalkosken ha. OMA.

76. Erämaatorpiksi Antero Tervonen on tutkimuksessaan kutsunut niitä torppia, jotka olivat syntyneet varsinai-
selle kruununmaalle. Ks. Tervonen A. 1991, s. 12–13.

77. Eh 5, metsätorppien vuokrasopimukset 1869–1874, Eh 6, metsätorppien vuokrasopimukset 1875–1886.
Mha. KA.

78. Tervonen A. 1991, s. 13–14.
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tuksen ulkopuolelle perustettu asumus. Tavallisimmin torpalla käsitettiin vuokralla ollutta
tilanosaa, johon kuului jonkin verran viljeltävää maata. Torpan haltijalla oli myös persoo-
nallinen suhde maanomistajaan. Kruununmetsätorpparilla tällaista pysyvää henkilösuhdet-
ta ei oikeastaan ollut, sillä metsänhoitajahan oli vaihtuva virkamies.80

Mäkituvista saatettiin tehdä kruununmetsätorppia, osa pienemmistä saatettiin häätää
pois ja osalle tehtiin vuokrasopimus vain haltijansa eliniäksi. Mäkitupia perustettiin sittem-
min 1890- ja 1900-luvulla jonkin verran erityisesti kruununmetsätorppien lähelle. Usein
perustajina olivat entiset torpparit ja näiden sukulaiset. Mäkitupien merkitys asutuksen
kannalta oli vähäinen. Kruununmetsätorppien lukumääristä on tarkempia tietoja vasta vuo-
delta 1869, jolloin kruununmetsissä ilmoitettiin olleen 1305 torppaa sekä 426 ”tölliä”. Au-
tiona näistä oli 108 torppaa ja 125 ”tölliä”. Vuodesta 1870 lähtien on koko maan osalta vuo-
sittaiset tilastoidut tiedot kruununmetsätorpista, ja vuodesta 1885 alkaen tiedot on julkaistu
myös tarkastuspiireittäin. Seuraavaan asetelmaan on koottu kruununmetsätorppien luku-
määrät vuosina 1870–1900:81

Vuonna 1870 kruununmetsätorppia oli 1430. Vuosien 1870–1901 aikana perustettiin
2010 uutta ja luettelosta poistui 547 torppaa. Vuonna 1901 Suomessa oli siten 2893 verol-
le pantua kruununmetsätorppaa sekä vielä 322 verolle panematonta torppaa, yhteensä siis
3215. Torpat olivat lisääntyneet 32 vuoden kuluessa 120 %, mikä merkitsi keskimäärin 73
torppaa vuodessa. Tilattoman väestön alakomitean mietinnössä todetaan, että se löysi
metsistä 3547 asumusta ja metsähallitus 316 asumusta vähemmän. Komitean mukaan kai-
ken kaikkiaan asumuksia oli 4187.82

Torppien täsmällistä lukumäärää on vaikea esittää, sillä kruununmetsistä tehdyissä sel-
vityksissä, jopa samassa komiteamietinnössä, annetaan eri vuosille erilaisia lukumääriä.
Luvut esittävät vain suuruusluokan. Mietinnössä vuodelta 1901 itsessään jo todetaan, että
kummankin taulukon tiedot on saatu suoraan metsähallitukselta. ”Mutta lähempää tietoa
siitä, mistä eroavaisuudet johtuvat, ei voitu saada.”83 Siksi myös asetelmassa on vuosilta

79. Kruununtorppa tarkoittaa tarkemmin itsenäistä lähinnä kruununtilaa vastaavaa asuttua tilaa. Kruununtorppia
syntyi aikaisemmin veron alentamisen seurauksena. Kruununtorpat maksoivat veroa valtiolle ja tarkoituk-
sena oli itsenäistyminen ennemmin tai myöhemmin. Vuoden 1877 uudistaloasetuksessa oli myös määräyk-
siä kruununtorppien perustamisesta. Vuoden 1892 uudistaloasetuksessa kruununtorppajärjestelmä lakkautet-
tiin, jonka jälkeen kruununtorpalla tarkoitettiin samaa kuin kruununmetsätorpalla. Ennen kruununmetsätorp-
palaitoksen perustamista kruununmaille syntyneistä asumuksista saatettiin tehdä kruununtorppia, jotka mer-
kittiin maakirjaan ja ne maksoivat kruunulle raha- tai jyväveroa. Manttaaliin kruununtorppia ei laitettu tilus-
ten vähäisyyden vuoksi. Kruununtorppiin liittyi vakaa hallintaoikeus, kun taasen kruununmetsätorpat olivat
vuokra-asumuksia. Tilaisuutta kruununtorppien perustamisen ei juurikaan käytetty, ja vuoden 1892 julistuk-
sessa koko systeemi lopetettiin. Komiteanmietintö 1900:5, s. 84; Tervonen A. 1991, s. 9–10.

80. Seitajärvi 1992, s. 14.
81. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 38–39; Komiteanmietintö 1900:5, s. 93; SVT XVII 4–6, s. 42.

Torpat 1870 1880 1885 1895 1900
Koko maa 1430 1780 2010/2030 2459/2635 2823/2822
Pohjois-Suomi 1168 1552 1679
Kemin tp 256 323 393
Iin tp 322 589 601
Oulujärvi 590 640 681

82. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 37–46.
83. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 38, 42–44. 
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1885 ja 1895 kaksi eri lukua, joista ensimmäinen on vanhemmasta mietinnöstä. Vuoden
1900 tiedot ovat sekä komiteanmietinnöstä että metsätilastosta. Kruununmetsätorppari ei
ollut yksiselitteinen asia edes metsähallitukselle tai tilattoman väestön alakomitealle, joka
viime mainittu nimenomaan keskittyi tutkimaan kruununmaiden asutusta.

Kruununmetsätorppien perustaminen kiihtyi suhdanteiden mukaan. Esimerkiksi
1870-luvun savottakausi näkyi saman vuosikymmenen lopulla torppien määrän kasvuna.
Ylitornion ja Turtolan alueella ulkopaikkakuntalaiset perustivat kiivaimmin torppia
1870-luvun puolivälissä. Uusien kruununmetsätorppien perustamishakemuksia hyväksyt-
tiin ripeästi vuonna 1874. Hakemukset lienee lähetetty jo vuonna 1872 välittömästi uuden
lain voimaantulon jälkeen. Torpan rakentaminen oli selvästi sidoksissa pitäjän alueella teh-
tyihin metsätöihin eli suursavotoiden alkamiseen. Muualta tulleiden kruununmetsätorppa-
reiden kotipaikkakunnat vaihtelivat lähinaapurikunnista Savoon ja Keski-Suomeen. Kai-
ken kaikkiaan vuosina 1840–1922 reilu neljännes eli 26 % Turtolan ja Ylitornion kruunun-
metsätorppareiden statuksen omanneista oli ulkopaikkakuntalaisia.84

Torpat toimivat asutuksen varaventtiilinä. Esimerkiksi Tornionjokilaaksossa ja Ranualla
metsätorppien perustaminen oli selvästi jaksottaista. Vilkkainta perustamisaikaa olivat
1870-luvun loppupuoli, 1890-luvun alkupuoli ja 1900-luvun alkupuoli. Jossain määrin pe-
rustamisen vilkkaus oli yhteydessä metsäteollisuuden korkeasuhdanteiden kanssa. Suursa-
vottakaudella 1870-luvulla rakennettiin Tornionjoki- ja Kemijoki-suulle höyrysahoja, joi-
hin puutavara hankittiin suurilla valtionmetsien hakkuilla. Toinen torppien perustamisen
nousukausi osui 1890-luvun alkupuolelle. Sittemmin 1880-luvun puolivälin jälkeen alka-
nut toinen sahateollisuuden nousukausi heijastui torppien perustamistahdin kiihtymisenä.

Kruununmetsätorppia perustettiin 1880-luvulla niukasti. Metsähallitus pikemminkin
hillitsi torppien perustamista, sillä vuonna 1883 se sai senaatilta luvan rajoittaa kruunun-
metsätorppien perustamista alueilla, joilla oli jo tarpeeksi työvoimaa metsätöihin. Moni
vaurastunut kruununmetsätorppa haki 1880-luvulla oikeutta tulla kruununuudistilalliseksi.

Todellisuudessa mahdollisuus nousta kruununtilalliseksi oli vähäinen. Vuosien 1870–
1901 aikana 167 kruununmetsätorppaa koko Suomessa muuttui kruununtilaksi, näistä Ou-
lun läänin alueella 143. Vastaavasti 5,3 % perustetuista kruununmetsätorpista autioitui.
Monesta kruununmetsätorpparista kruununuudistilallisuus saattoi vaikuttaa haluttavalta
vaihtoehdolta metsävarantonsa, todennäköisen itsenäistymisen ja vapaavuosiensa takia.
Pohjois-Suomessa kruununuudistilallisuus ja kruununmetsätorppalaitos olivat rinnakkaisia
ilmiöitä.85

Uusien metsänhoitajien ensimmäinen tehtävä oli laittaa kruununmetsien asutus järjes-
tykseen. Tehtävästä tuli vaikea ja pitkäaikainen. Jo kruununpuistojen puuttuminen aiheutti
ongelmia. Kruununmetsätorppariuskaan ei ollut yksiselitteinen asia.

Kruununmetsätorpparilaitosta vietiin eteenpäin monta kymmentä vuotta väliaikaisiksi
tarkoitetuilla ratkaisuilla. Vapaa uudisasuttaja muuttui torppariksi, jonka toiveiden toteutu-
minen olikin nyt virkamiesten käsissä. Jos kruununmetsätorppariksi aikovan tulevaisuus
oli metsäherrojen käsissä, niin se oli myös kovien olosuhteiden armoilla. Jos vertaa kruu-
nunmetsätorppien maantieteellistä sijoittumista suhteessa muuhun vakiintuneeseen asutuk-
seen, niin torpat eivät olleet uhka vakiintuneelle asutukselle.

84. Seitajärvi 1992, s. 33–34, 92–95.
85. Seitajärvi 1992, s. 33–34, 92–95.
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Kruunun kannalta kruununmetsätorpista oli se hyöty, että niiden suorittamia päivätöitä
käytettiin esimerkiksi teiden rakentamiseen harvaan asutuilla seuduilla. Teitä käytettiin
puiden kuljetukseen. Myös kulojen sammuttamiseen saatiin väkeä aikaisempaa nopeam-
min. Metsänvartijatiloista metsähallitukselle oli se hyöty, että metsiin saatiin tunnollisia
henkilöitä, joille pystyttiin tarjoamaan asunto viljelyksineen. Valtion omaisuutta saatiin
valvomaan miehiä, joilla oli intressejä huolehtia niin omasta elannostaan kuin valtion
omaisuudesta.

Pohjois-Suomen kruununmetsissä metsähallinnon virkamiehet eivät päässeet pelkäs-
tään keskittymään metsätalouden harjoittamiseen. Metsän hoitajien ohella he olivat myös
asutuksen hoitajia. Metsänhoitajat luultavasti ihmettelivät yksityishenkilöinä asemaansa;
virkakirjeenvaihdossa kritiikkiä ei näy. Metsänhoito kruununmetsissä olikin aluksi erilais-
ten verotusehdotusten ja torppakontrahtien laatimista. Puitten inventoinnin sijasta he sai-
vatkin inventoida ihmisiä, joista suuri osa asutti kruununmetsiä luvatta.

3.3 Portti kruununmetsiin olikin kaita

”Portti kruununmetsiin on ollut kaita ja taitamattomalle vaikeasti aukeavalla lukolla lukittu,
ainoastaan kaikkein otollisimmat henkilöt ovat päässeet toivottuun maahan.”86

3.3.1 1860-luvun polemiikin tulos — kruununmetsätorpparius lailliseksi

Vanhimmat kruununmetsätorpat olivat selvä asutuspaineen purkautumisväylä. Asumuk-
sia perustettiin ainakin jo 1840-luvulla, mutta suurin osa vanhemmista torpista perustet-
tiin 1850-luvulla. Seuraavan vuosikymmenen alussa alkoi asumusten aseman järjestämi-
nen eri aikaan eri puolilla Suomea. Joissakin tapauksissa asukkaat häädettiin ja häädöt
synnyttivät vastalauseita paikallisessa väestössä, lehdistössä ja valtiopäivillä. Osansa kri-
tiikistä saivat uudet metsäherrat, jotka joutuivat toimeenpanemaan näitä häätöjä virkansa
puolesta. Kruununmetsiin perustetut asumukset joko hävitettiin tai jätettiin kruununmet-
sätorpiksi tai metsänvartijatiloiksi, tosin keskeneräisen isonjaon osalta osa oli yhteismaal-
la. Häädettyjen kohtalosta todettiin seuraavasti: ”Poishäädetyt kruununmetsien asukkaat
olivat asettuneet mikä minnekin ... .”87

Mauno Pekkalan artikkelissa vuodelta 1915 todetaan 1860-luvun tilanteesta näin: ”…
kruununmetsissä vallitsi kaikin puolin täydellinen sekasorto.”88 Pekkalan kuvaama täydel-
linen sekasorto kruununmetsissä oli oikeastaan tietämättömyyttä siitä, mitä tulisi tapahtu-
maan. Maalaisväestö enemmänkin pelkäsi sitä, mitä tapahtuisi kruununmetsien asukkaille

86. Suora lainaus on vuodelta 1901 Tilattoman väestön alakomitean mietinnöstä.
87. He3:1, kruununtorppia koskevia luetteloita, verollepanoja 1864–1886. Iin ha. OMA; Helander 1949, s. 280–

282; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 16–17. Esimerkiksi Iin hoitoalueella Taivalkosken Loukusan kylällä
olleet kruununmetsätorpat on perustettu seuraavasti: Liiveri 1835, Kaarnala 1852, Kiiskiaho 1850, Hauta-
niemi 1850, Luokanaho 1855. Näistä torpista tulikin sitten pysyvämpää asutusta Loukusan kylälle.

88. Pekkala 1915, s. 298.
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ja tulisiko heistä rasitus kuntien köyhäinhoidolle. Talolliset pelkäsivät menettävänsä muun
muassa niittynsä, joita he olivat nauttineet ikimuistoisista ajoista.89

Sekasortovaikutelmaa lisäsi sekin, ettei oloja kruununmetsissä tai oikeastaan kruunun-
metsiäkään tunnettu. Samanlainen sekasortovaikutelma syntyy luotaessa kuvaa kruunun-
metsätorppalaitoksesta. Alkuperäisen lähdeaineiston lisäksi olen käyttänyt muun muassa
lukuisia komiteanmietintöjä ja tutkimuksia. Tässä yhteydessä nojaan useasti komiteanmie-
tintöihin, sillä käyttiväthän komiteat useita vuosia ja useita henkilöitä taustan selvittämi-
seen. Sen sijaan konfliktikohdat nousevat parhaiten esille alkuperäislähteistön kautta.

Kruununmetsien asutusta selvitettäessä maanmittarit katsoivat, että osa asukkaista ja
asumuksista olisi ollut uudistilakelpoisia eikä pelkästään torppakelpoisia. Esimerkiksi
maanmittari Anders Lönnbohmin ehdotus oli, että Sotkamon alueen mökeistä muodostet-
taisiin 27 kruununuudistilaa, joiden koko olisi ollut 1/8 manttaalia. Läänin kuvernööri ei
asettunut puoltamaan verollepanoehdotusta, vaan uudistilojen sijasta asumuksista tuli
kruununmetsätorppia.90

Todellisuudessa tuolloin alkoi pitkäaikainen ja monipolvinen asuttamiskysymys, joka
heijastui ja vaikutti monta kymmentä vuotta niin metsähallinnon toiminnassa kuin myös
pohjoissuomalaisten jokapäiväisessä elämässäkin. Vuosisadan lopulla tehdyssä komitean-
mietinnössä todettiin, että asutuksen ja metsänkäytön rajoittaminen koski kipeästi väes-
töön, ”semminkin kun uutta järjestelmää toimeenpantaessa tultiin toisinaan kohtuuttomalla
kovuudellakin järkähyttämään rakentuneita oloja ja juurtuneita tottumuksia, jopa yksityis-
ten vanhempia oikeuksia.”91

Uudet metsänhoitajat uusissa viroissaan tekivät tarkastuksia torppiin ja mäkitupiin sekä
laativat niiden perusteella ehdotuksia kruununmetsätorppien perustamisesta. Pienistä asu-
muksista, jotka eivät kelvanneet torpaksi asti, tehtiin mäkitupia, joissa sai asua haltijan elin-
iän ajan. Tarkastustyö eteni eri puolella Suomea varsin eri tahtiin hidastuneen isonjaon ja
virkamiesten vähyyden vuoksi. Torppien perustamisehdotuksia arvosteltiin kovasti; olihan
metsänhoitajat asetettu virkoihin metsätalouden harjoittamista varten eikä asutustoiminnan
tarkastamista varten.

Suomen metsätalouden historiateoksen kirjoittanut A. Benj. Helander toteaakin seuraa-
vasti:

”Miten onnistuneesti metsänhoitajat osasivat tehdä tarkastuksensa ja sen pohjalla ehdotuk-
sensa, olkoon sanomatta, mutta kysymys oli, kuten arvata sopii, varsin arkaluontoinen, ja
niinpä siitä syntyikin tyytymättömyyttä, joka ensin purkautui sanomalehtikirjoituksissa,
joka sittemmin tuli 1863–64 valtiopäivillä esille.”92

Vaikka Helander ”onkin sanomatta” eli ei kerro sitä, miten uudet metsänhoitajat onnistui-
vat toimissaan, niin jonkin verran asiaa voidaan selvittää tuon ajan sanomalehtikirjoituk-
sien ja valtiopäiväasiakirjojen avulla. Varsinaisista arkistolähteistä on hankala osoittaa

89. Langenskiöld 1861, s. 61. Langenskiöld Litteratur-bladetissa julkaistussa artikkelissa toteaa selittäneensä
Oulun läänin paikalliselle väestölle eri kokouksissa uutta tilannetta ja saaneensa tilanteen rauhoitettua; Pöy-
täkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan käyt-
töä koskevien kysymysten selvittelyä varten v. 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja 1853–
1888. Senaatin mvtmka. KA.

90. Tervonen A. 1991, s. 41.
91. Komiteanmietintö 1900:5, s. 88.
92. Helander 1949, s. 282.
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sitä, mitä metsänhoitajat ajattelivat joutuessaan tekemisiin heille vieraan asian kanssa.
Omia ajatuksia ei lisätty asiakirjoihin. Vielä tuolloin 1860-luvulla kruununmetsissä sijain-
neita torppia kutsuttiin kruununtorpiksi tai mäkituviksi. Omalta osaltaan tilanteen seka-
vuutta lisäsi se, ettei kruununmetsätorppien ja yksityismaan torppien välille osattu tehdä
eroa julkisuudessa. Sekavuutta lisäsi yleisesti käytössä ollut termi kruununtorppari, jolla
tarkoitettiin juuri kruununmetsätorpparia.

Esimerkkinä termien horjuvuudesta käy se, että sanomalehdissä todettiin suoraan, että
kruununtorpparien (eli kruununmetsätorpparien) tila oli kestämätön. Senaatti oli ilmoitta-
nut, että kruununtorppien edut ja velvollisuudet piti vahvistaa asetuksella. Sitä ennen torp-
parit elivät häätöuhan alla. Esimerkiksi Suomettaressa kirjoitettiin: ”Kruununtorpparit
owat kyllä yleensä ylössanottu torppa-parkoistansa, mutta se ei ole tapahtunut pois-ajami-
sen aikomuksesta waan saatawaksi torpparit tekemään oikeita kontrahtia kruununmetsäin
säilytyksen vuoksi.”93

Asia tuotiin esille vuosien 1863–1864 valtiopäivillä, jolloin talonpoikaissääty valitti
metsähallinnosta saaden tukea myös pappis- ja porvarissäädyltä. Samoilla valtiopäivillä
esiintyi metsähallinnon puolustajia, joiden mielestä tyytymättömyyden todellinen syy oli
se, että kruununmetsien mielivaltaiselle anastukselle ja ilman oikeutta syntyneelle asutuk-
selle laitettiin nyt rajat.

Valtiopäivillä myös ritaristossa ja aatelissa puututtiin epäkohtiin, joita oli syntynyt met-
sähallinnon häätäessä asukkaita pois torpista. Edustaja von Haartman kannatti niin sanot-
tujen kruununtorpparien aseman selvitystä, sillä olivathan jo heidän esi-isänsä käyttäneet
parhaat voimansa asutusten aikaansaamiseksi. Metsähallinnon johdossa ollut vapaaherra
Wrede puuttui sen sijaan puheenvuorossaan vain niihin syihin, miksi metsähallinto ei ollut
tuottanut taloudellista tulosta. Wrede muistutti siitä, kuinka Ruotsissa uudisasukkaista oli
tullut sahanomistajien keinottelun uhreja. Niinpä Suomessakaan uudisasukkaille ei ollut
syytä antaa metsää enempää kuin kotitarpeeksi.

Edustaja Linder katsoi tarpeelliseksi asettaa komitea selvittämään, miksi metsähallintoa
kohtaan yleisesti tunnettiin niin suurta epäluuloa. Linderin mielestä uudisasukkaat tulivat
kuokkimaan kruununmetsiin; hehän asuivat siellä laittomasti sekä olivat haitaksi metsän-
kasvulle. Mutta asukkaat tiesivät läsnäolonsa sallituksi, sillä vaikka viranomaiset eivät ai-
van heitä kehottaneet metsiin asumaan niin ainakin sietivät heitä.

Vapaaherra Cedercreutzin mielestä epäluulo metsähallintoa kohtaan aiheutui melkein
yksinomaan siitä, että metsähallinnon tulon jälkeen asukkaat eivät voineet enää elää met-
sävarkauksista. Asukkaat olivat jo lapsuudestaan tottuneet siihen, että heillä oli jonkinlai-
nen oikeus kruununmetsiin. Turun ja Porin läänin alueella Cedercreutzin mukaan oli ollut
asukkaita, jotka olivat asettuneet kruununmetsiin kuin konsanaan Pohjois-Amerikan iki-
metsiin.94

93. Esim. Suometar 19/1862; Tabellarisk förteckning öfver backstugusittaren inom kronoskogarne i Ijo
Forst-revir, jordbrukförmåner jemte förslag till deras dagsverksskyldighet eller fördrifvande. Bf:5, mäkitu-
pia kosk. tilus-, ym. luetteloita 1860–1861. Iin tpa. OMA. Esimerkiksi Iin hoitoalueella laaditun mäkitu-
paluettelon mukaan suurin osa torpista oli huonossa kunnossa tai tyydyttävässä kunnossa.

94. Protokoller förda i det Utskott af Finland fyra stånd, som till föld av hans kejserliga majestets. 4.3.1862, s.
595–596; Protokoll fördt hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln å Landtdagen i Helsingfors åren 1863–1865,
andra häftet, s. 567–582; Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 31.3.1863. Edustajien etunimet eivät
olleet vielä näkyvissä pöytäkirjoissa; Hertz 1938, s. 27.
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Kamppailu käytiin asutuksen ja metsätalouden ristiriidan merkeissä. Uudisasutusta
ihannoinut henki näytti ainakin ylemmissä säädyissä kääntyneen puolustamaan metsien ta-
loudellista tuottoa. Varsinaiset metsänhoitotavoitteet eivät olleet perussyy, vaikka tutki-
muskirjallisuudessa onkin mainintoja siitä, kuinka ristiriita olisi ollut metsänhoidon ja asu-
tuksen välinen. Metsänhoidosta ei voi juurikaan puhua tältä ajalta, kuten jo aikaisemmissa
käsittelyluvuissa on käynyt ilmi. Ristiriita oli selvästi metsätaloudellinen.

Metsähallituksen historian kirjoittaja Martti Hertz katsoo metsähallituksen toiminnan
vaikeutuneen enemmän sanomalehdistön kirjoittelusta kuin kansan hyökkäyksistä virka-
miehiä vastaan. Sanomalehdissä syytettiin metsähallitusta siitä, että se kovakouraisesti yrit-
ti lopettaa kruununmetsien asuttamisen. Varsinkin Oulun Wiikkosanomia oli metsähalli-
tuksen kannalta kiusallinen lehti. Lehdessä mainittiin metsähallituksen ”kummallisista
vehkeistä” tai kuinka metsähallitus seurasi jesuiittain ohjetta ”tarkoitus pyhittää keinot”.95

Hertzin lausuma käsitys, että sanomalehdistö kirjoituksillaan kiusasi eniten toimintaa, pi-
tänee paikkansa. Kansan hyökkäykset jäivät todellakin marginaalisiksi, koska heillä ei ollut
mahdollisuuksia vaikuttaa metsähallinnon asutustoimintaan virallista tai epävirallista kaut-
ta. Tuskin kovin moni kruununmetsätorppari kirjoitti sanomalehtiin. Entä kuinka monella
torpparilla oli mahdollisuus lukea lehtiä?

Sekavuutta asutustoiminnassa aiheutti sekin, että metsähallinnon perustamisen yhtey-
dessä tarkoituksena oli ollut pitää kruununpuistot kokonaan asutuksen ulkopuolella, mitä
seikkaa Oulun läänin kuvernööri oli jo 1850-luvulla pitänyt arveluttavana. Myöhemmin il-
meni, ettei kruununpuistoksi julistaminenkaan ”säästänyt” kruununmetsiä asutukselta. Toi-
saalta kruununpuistoiksi julistaminen ei edistynyt suunnitelmien mukaisesti, joten olemat-
tomia kruununpuistoja oli huono suojella asutukselta.

Syntyneen polemiikin ja arvostelun takia senaatin talousosasto asetti vuonna 1865 ko-
mission, joka sai tehtäväkseen laatia ehdotuksia kruununmetsien hallintoa ja asutusta kos-
kevien säännösten tarkistamiseksi ja täydentämiseksi. Puheenjohtajana oli Kuopion läänin
maaherra Carl von Kraemer ja jäseninä, virka-asemaa mainitsematta, B. A. Lindström sekä
Leonh. Pentzin Oulusta. Komissio kierteli ympäri maata, jolloin se saattoi todeta jo ylei-
sesti tiedossa olleet epäkohdat. Paitsi asutus myös kruununmetsien metsänvartijoiden keh-
no palkkaus ja metsävarkauksien yleisyys pistivät silmään. Mutta minkäänlaisesta laajem-
masta sekasorrosta komissio ei selostuksessaan kertonut. Komissio tarkisti osan Oulun lää-
nistä vuoden 1866 aikana ja loput läänistä seuraavana vuonna.96

Komissio kiersi tiukan aikataulun saattelemana kruununmetsiä. Metsänhoitajat tekivät
tiiviit marssisuunnitelmat, joiden mukaan komission jäsenet suurin piirtein juoksivat kruu-
nunmetsien läpi. Esimerkiksi Sievin kuntaan Kalajoen hoitoalueelle tultiin 10.8.1866 Les-
tin hoitoalueelta Toholammilta. Kahdessa päivässä kunnan alueella olleiden useiden kym-
menien torpparien asumukset käytiin läpi.97 Saavutus oli hieno, sillä vielä tämän päivän-

95. Oulun Wiikkosanomia 12, 15, 18/1862; Hertz 1938, passim.
96. Kommissionen 1868, Kommissionen 1869; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 14.
97. Kommiones för undersökning af förhålladena inom kronoskogarna i Finland, marschruta för sommaren

1866. Valtionmetsien tilaa tarkastaneen komission asiakirjoja 1866–1867. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia
asiakirjoja. Senaatin mvtmka. KA.
Tiukasta aikataulusta käy esimerkiksi seuraava: 10.11.8 syn å kronoskogarne inom Sievi socken, 12.8. resa
till Reisjärvi kapell af Haapajärvi socken, 13.8. syn å kronoskogar i dito, 14.8. resat ill Karvosenoja gästgif-
veri i Kuusa by.
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kin, metsäautoteitten ajan, perspektiivistä katsottuna sieviläiset kruununmetsätorpat ovat
olleet sydänmailla kaukana kärryteistä.

Yhtä vauhdikkaasti selvitettiin koko Pohjois-Suomi. Iin tarkastuspiiristä on myös säily-
nyt aikataulu, jonka laati ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström. Iijokilaaksokin, joka oli var-
sinaista kruununmetsätorpparialuetta, selvitettiin varsin ripeästi. Jossakin välissä komis-
sion jäsenet tekivät vielä muistiinpanoja, jotka nekin on tehty vauhdikkaasti.98 Kirjoittajien
havainnot olivat mietinnön pohjana.

”Valtion metsissä asuvista on osa mäkitupalaisia, mutta useimmilla on viljelyksiä ja karjaa
ja joukossa on sellaisia, joiden toimeentulo on hyvällä kannalla. Vain harvat ovat hankkineet
laillista oikeutta sijoittumiseen, useimmat ovat alkaneet viljelemällä maita ja vähin erin
hankkineet itselleen nautintaoikeuden maihinsa. Useimmat asutukset ovat peräisin Venäjän
vallan ajalta, varsinkin 1820–1860-luvulta. Koska väestö jo ammoisista ajoista on pitänyt
valtion metsiä vapaana maana, johon jokainen halukas uudisviljelijä voi asettua, on valtion
metsänhoitajien ollut vaikeata turvata valtion omistusoikeutta. Vaikka metsähallinto on tul-
lut perustetuksi, on siitä huolimatta uusia valtauksia sattunut.”99

Komissio ehdotti, että valtionmailla ollut viljelyskelpoinen maa olisi annettu viljeltäväksi
uudistiloille, joilla olisi ollut sama oikeudellinen asema kuin perintötiloillakin. Komis-
sion mielestä valtionmaille olisi pitänyt laskea uudisasukkaita samalla turvaten heille
omistusoikeus. Laittomasti perustetuista torpista tehtäisiin vakaalla hallintaoikeudella
varustettuja uudistiloja tai kruununtorppia. Täysin kannattamattomat torpat piti hävittää.

Komissio katsoi, että tällä tavalla parhaiten palveltaisiin niin valtion kuin asukkaidenkin
etua. Ehdotukset johtivat lopulta siihen, että vain torpparien asema turvattiin. Näitä kruu-
nunmetsiä asuttaneita torppareita komissio arveli olleen noin 9 000–10 000 henkilöä. Ko-
missio itse totesi varsinkin Pohjois-Suomen torpista vain osan olleen niin hyvässä kunnos-
sa, että niitä voisi kutsua torpiksi. Useimmat ansaitsivat vain nimen mäkitupa. Monet tor-
pista olivat autioita, koska asukkaiden oli täytynyt lähteä etsimään ansioita muualta.100

Myös hoitoalueiden metsänhoitajat totesivat vuosikertomuksissaan katovuosina101 suo-
raan sen, että torpat, jos sen nimen ansaitsivat, elivät köyhyydessä ja ulkopuolisen työan-
sion varassa. Ne, jotka jäivät torppaansa, joutuivat hakemaan apua köyhäinhoidosta. Tuloja
todettiin tulleen jonkin verran omasta peltoviljelystä ja ulkopuolisilta työnantajilta. Rova-
niemellä tuloja mainittiin tulleen myös sahoilta. Mutta kruununmetsätorppareille odotettiin
parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta.102 Todellisuudessa monella kruununmetsätorppa-
rilla oli 1860-luvulla varsin pitkä matka uudistilalliseksi.

98. Handlingarna rörande skogskommissionen på 1860-talet, senator C. G. M. von Kraemer efterl. papper. C. G.
M. Kraemerin kokoelma. KA.

99. Suora lainaus Helanderin (1949) käännöksestä, joka on laadittu kruununmetsiä vuosina 1866–1867 tutki-
neen komission mietinnöstä, s. 88; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 15.

100.Kommissionen 1867, s. 60–64; Kommissionen 1868, s. 40. ”Bland kronotorpen hafva vi visserligen funnit
några uti skäligen godt skick men de flesta endast förtjenade namn af backstugor.”

101.1830-luvulta 1850-luvun puoleen väliin maatalouden kannalta vuodet olivat olleet suotuisia. Vuodet 1856–
1867 olivat sitten vastaavasti huonoja vuosia. Pahin vuosi oli 1867 ja seuraavaksi huonoin 1862. Turpeinen
1986, s. 29.

102.Vuosikertomukset Haapavesi, Pyhäjoki, Siikajoki 1865–1868. Db:1, vuosikertomuksia. Oulun tpa. OMA;
Vuosikertomukset Kemi, Muonio, Rovaniemi 1869. Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–1881.
Kemin tpa. OMA.
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Julkisuudessa kohua herättäneitä häätöjä torpista tehtiin jonkin verran 1860-luvun alku-
puolella Pohjois-Suomessa. Todellisuudessa mitään joukkohäätöjä ei pantu toimeen. Jos
joku häädettiin, niin taustalla oli selvä syy. Esimerkiksi Kalajoen hoitoalueella ei ollut ke-
tään häädetty eikä edes ehdotettu häädettäviksi vuoteen 1866 mennessä. Pyhäjoen hoito-
alueella metsänvartija Anders Juntunen oli hovioikeudessa tuomittu varkaudesta ja siten
ehdotettu häädettäväksi. Siikajoen hoitoalueella oli yksi häätö. Rämälehdon asukas oli
määrätty Lamun liikamaan metsänvartijaksi, mutta asukas ei ollut suostunut uuteen toi-
meen. Torppaan oli tullut uusi vartija korvauksetta. Häätöjen taustalla oli usein se, että kaa-
vailluilla vartioalueilla ei ollut kuin yksi torppa ja sekin oli kieltäytynyt metsänvartijan toi-
mesta. Komission mielestä siirto pois torpasta tuli kysymykseen, mutta torppaan tehdyt
työt piti korvata.103

Iijokilaaksossa ja Simojokilaaksossa häätötapauksia oli huomattavasti enemmän. Vuon-
na 1862 Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström oli merkinnyt luetteloon 16
tapausta, jotka oli määrätty häädettäviksi nimenomaan metsänvartijatiloilta. Osa ei halun-
nut metsänvartijaksi ja osa oli metsähallinnon oman arvion mukaan tehtävään sopimatto-
mia. Häätötapauksissa saatettiin mennä käräjille asti. Vuonna 1863 simolainen mäkitupa-
lainen Johan Kumpuniemi ei halunnut alkaa metsänvartijaksi, mutta hovioikeuden päätök-
sen mukaan hänellä ei ollut sitten asumisoikeuttakaan torppaan. Paikallinen nimismies
määrättiin antamaan virka-apua häädössä.104 Vuonna 1867 Simossa Simojoen Tainionkos-
kella torppaa pitänyt itsellinen Johan Nikkilä olisi pitänyt häätää pois torpasta. Aluemet-
sänhoitaja Forsman ihmetteli kirjeessään ylimetsänhoitaja Forsströmille, miten voi häätää
sellaisen, joka ei edes asu torpassa.105

Maaherra von Kraemerin johtaman komission selvitysten perusteella senaatin maanvil-
jelystoimikunta antoi 27.5.1867 ohjeen jo olemassa olevien torppien väliaikaisesta vero-
tuksesta sekä asukassopimuksista. Käytännössä 1860-luvun alkupuoli oli siis eräänlaista
sopimuksetonta aikaa, mikä osaltaan vain lisäsi epävarmuutta ja syytöksiä puolin ja toisin.
Oulun, Vaasan ja Kuopion läänin kruununmetsätorpat piti asettaa väliaikaisesti verolle, jol-
loin torppien haltijoiden kanssa tehtiin kontrahdit senaatin vahvistaman kaavan mukaises-
ti.106

Verottaminen oli jo teknisesti vaikeaa, sillä metsänhoitajille tarkoitetut ohjeet viipyivät
matkalla kauan. Lisäksi verotus voitiin tehdä vain kesäaikaan, jolloin sulan maan aikana
pellot ja niityt pystyttiin arvioimaan. Esimerkiksi Tornionjokivarren kunnissa ensimmäiset
kruununmetsätorppien verotusehdotukset vahvistettiin vuonna 1870. Helander toteaa teok-
sessaan, että vuonna 1869 suurin osa kruununmetsätorppareista olisi tehnyt välikirjat met-
sähallituksen kanssa ja sitoutunut suorittamaan torpanveron rahana, viljana tai päivätöinä.
Kuitenkin todellisuudessa suurelta osin sopimukset olivat vielä tekemättä vuonna 1869107.

103.Kommissionen 1867, s. 60–64.
104.Hb:4, häätöpäätöksiä, hovioikeuden päätöksiä. Iin tpa. OMA.
105.Forsmanin kirje Forsströmille 25.1.1867. Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.
106.Vuosi 1867 on se rajapyykki, jolloin kruununmaalla olleet asumukset muuttuivat kruununmetsätorpiksi.

Ennen vuotta 1867 ei ole oikeastaan olemassa kruununmetsätorppia.
107.Ensimmäiset allekirjoitetut kontrahdit on arkistoitu vuodesta 1869 alkaen. Ainakaan Oulun tarkastuspiirissä

ei ole yhtään kontrahtia aikaisemmalta ajalta. Oulun tarkastuspiirin vuokrasopimukset 1869–1879. Eh 10,
metsätorppien vuokrasopimukset. Mha. KA. Yleisesti torpparit laittoivat kontrahtiin alle puumerkkinsä.
Harva oli se, joka osasi nimensä kirjoittaa. Moniko ymmärsi täysin kontrahdin sisällön, vaikka se luettiin
suomeksi allekirjoitustilanteessa?



113
Esimerkiksi Kalajoen hoitoalueella oli laitettu vuonna 1867 väliaikaisesti verolle 98 torp-
paa. Vuonna 1869 verollepanoehdotuksessa oli mukana 80 torppaa, osan kohdalla oli mer-
kintä ”wägnar att underskriva kontrakt”.108

Metsänhoitajat laativat torpista verollepanoehdotuksia, joissa he suoraan totesivat, että
suunniteltu vero vuotuisesta tuotosta oli aivan liian kova. Metsänhoitajien mukaan mäkitu-
palaiset olivat maanviljelijöihin verrattuina huomattavasti heikommalla pohjalla tiedolli-
sesti, taloudellisesti ja laillisesti. Niinpä monet olivat vajonneet köyhäinhoidon piiriin, kos-
ka he eivät olleet osanneet hoitaa taloutta. Varsinaisesta torppien perustamismenettelystä ei
edes säädetty mitään. Kruununmetsätorpan saattoi perustaa vielä ilman lupaa, ennen kuin
vuonna 1870 metsähallitus kiinnitti huomiota asiaan.109

Polemiikin tulos oli se, että nyt voitiin perustaa kokonaan uusia kruununmetsätorppia
kruununmetsiin, tosin tietyin varauksin. Vanhemmat torpathan olivat siis olleet olemassa
sen kummemmin perustamatta. Metsähallitus esitti vuonna 1870, että uusia kruununmetsä-
torppia saisi siis perustaa, mutta edellytyksenä oli se, että torppia perustettiin jo kruunun-
puistoiksi julistetuille maille sekä sellaisille alueille, jotka olivat lopullisesti erotettu kruu-
nunmaiksi ja olivat siten metsähallinnon alaisia. Näiden maiden ulkopuolelle jäi suurin osa
Oulun läänin kruununmetsistä, sillä pääosa Pohjois-Suomen metsistä oli vasta väliaikaises-
ti erotettuja ja vielä sekaisin kyläkuntien tiluksien kanssa. Säännökset kruununmetsätorp-
pien perustamisesta olivat todellisuudessa mahdottomia toteuttaa, koska tilanne kentällä oli
aivan toinen kuin paperilla. Kirjaimellisesti ottaen kruununmetsätorppia ei olisi voinut pe-
rustaa Pohjois-Suomeen.

Metsähallituksen perustamisesitys torpista vuodelta 1870 hyväksyttiin 27.4.1872, ja se-
naatti ilmoitti vastedes määrättävän torppain perustamisesta muille kruununmaille. Tilanne
muuttui 16.5.1874, kun senaatti suostui metsähallituksen esitykseen, että kruunulle vero-
velvolliseksi tuleva torppa saataisiin perustaa kruununmaille, joita ei ollut julistettu kruu-
nunpuistoksi. Senaatin maanviljelystoimikunnan kirje 30.11.1874 antoi luvan perustaa
torppia myös ”käyttämättömille kruununmaille”. Kaikki valta kruununmetsätorppien pe-
rustamisessa annettiin 12.4.1876 metsähallinnolle.110

Läänin tasolla paikalliset viranomaiset olivat vaikeuksissa yrittäessään pysyä lainsää-
dännön ja ohjeiden perässä. Metsähallituksen ja metsävirkamiesten suhtautuminen kruu-
nunmetsätorppareihin ei kuitenkaan ollut niin yksioikoista, kuin voisi päätellä sen ajan leh-
tikirjoittelusta ja valtiopäivätapahtumista. Esimerkiksi Tornionjokivarressa Ylitornion ja
Turtolan alueella metsänhoitaja C. E. Grohns ymmärsi tilattomien asiaa, sillä alueella ei
häädetty ketään. Yhdelle torpparille ehdittiin antaa aluksi häätökäsky luvattomasta kruu-
nunmaalla asumisesta, mutta vuonna 1875 hänkin sai luvan torpan perustamiseen.111

Myöhemminkin häätöjä kruununmetsätorpista tehtiin vähän; kiitos nousseen polemiikin
ja yleisen huomion. Toisaalta todellista tehtyjen häätöjen määrää ei pysty enää luotettavasti
laskemaan, koska häätöjä ei tilastoitu yhtenäisesti eri tarkastuspiireissä. Tapaukset tulevat
esille satunnaisesti. Läänin kuvernööri valvoi virkansa puolesta sitä, miten häädöt pantiin
toimeen. Tarkastuspiirin metsänhoitajien piti tehdä selko siitä, miten häädöt oli saatettu

108.He3:1, sisällön mukaan osastoittain järjestetyt asiakirjat, maankäyttöä ja asutusasioita koskevat. Kalajoen
ha. OMA.

109.Iin hoitoalueen verollepanoehdotus. Ha:1, kruununmetsätorppien verollepanoasiakirjoja 1860–1922. Iin tpa.
OMA.

110.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 17–19.
111.Seitajärvi 1992, s. 27.
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voimaan. Lähteessä todetaan vain karusti, että esimerkiksi Iin hoitoalueella häädettiin
vuonna 1870 neljästä torpasta asukkaat ja rakennukset pantiin myyntiin.112

Mutta silloin kun häätö tehtiin, niin se oli aina yhtä onnetonta. Esimerkiksi Ranualla
vuonna 1895 häädettiin Tikkalan metsänvahti torpastaan. Vaimo kuuden alastoman lapsen
kera karkotettiin toiseen torppaan. Itse mies oli kadonnut satimia hakemaan. Paikallinen ni-
mismies Conrad Pihl avustajineen irrotti oven saranoiltaan, ikkunat otettiin irti ja ruudut ri-
kottiin. Kartanolle kannettiin sänky, pöytä ja kätkyt. Perheen ruokavarat, neljänneskiloa
ruisjauhoja ja kuorittuja petäjänlevyjä, jätettiin rauhaan. Lopuksi häätöpäätöksessä todet-
tiin, että perhe oli otettava Ranuan kylän köyhäinhoitoon.113 Vuosisadan loppupuolella
(1898–1901) häädettiin Pohjois-Suomessa kuusi torpparia. Rovaniemellä häädettiin luvat-
toman rehunmyynnin, Sotkamossa viinanpolton ja salakapakoinnin ja Utajärvellä, Hyryn-
salmella ja Korpilahdella metsänhaaskauksen vuoksi. Kaikki tapaukset käsiteltiin oikeu-
dessa, joten häätöjen taustalla oli selvä rikkomus.114

Pohjoisten erämaiden asutus kruunun suojeluksessa on ollut pitkällä aikavälillä varsin
aaltoilevaa. Joskus asutusta on tuettu voimakkaasti, ja toisinaan asutustoimintaa on hidas-
tettu eri syistä. Valtiovallan kiinnostus metsänarvon nousuun näkyi myös mielenkiintona
uudisasutuskysymykseen. Toinen osapuoli vastusti asutusta metsätaloudellisiin seikkoihin
vedoten. Toinen puoli kannatti asutuksen edistämistä. Metsätalouden kannattajien mielestä
kasvava kruunun liikamaa piti säilyttää kruununmetsänä.115 Mutta loppujen lopuksi kruu-
nunmetsätorpparien asema piti laillistaa kovan kritiikin vuoksi. Isonjaon laittomiksi teke-
mistä kruununmetsien asukkaista tehtiin laillisia torppareita.

Metsähallitus joutui varsinkin Pohjois-Suomessa yllättävän tilanteen eteen. Kruunun-
metsissä puiden ohella kasvoi asukkaita. Asukkaiden sosiaalinen tilanne oli monessa ta-
pauksessa niin heikko, että metsänhoitajat torppatarkastuksien yhteydessä joutuivat hanka-
liin tilanteisiin yrittäessään toimia inhimillisyyden nimissä. Toisaalta koko systeemi oli ai-
van vieras uusille virkamiehille. Helsingistä käsin annettiin varsin vähän eväitä siihen,
kuinka kohdata köyhyys ja kurjuus, jotka tulivat vastaan 1860-luvulla.

Ohjeet ja asetukset, joiden mukaan olisi pitänyt toimia metsähallinnon edustajana Poh-
jois-Suomessakin, oli laadittu sellaisia olosuhteita varten, jotka eivät voineet toteutua sy-
vällä kruununmetsissä. Torpparien aseman laillistamisen jälkeen kahnauksia aiheutui edel-
leenkin. Verollepanoehdotukset ja kontrahdit tehtiin pitkällä viiveellä, mikä lisäsi jännitys-
tä ja epäselvyyttä torpparien joukossa.

3.3.2 1870- ja 1880-luvun henki — uudistilallisten portti kruununmetsiin 
kapenee

Jo 1860-luvun polemiikin yhteydessä oli ehdotettu viljelyskelpoisen maan antamista val-
tionmaista uudistiloiksi. Vain kruununmetsätorppien asema virallistettiin, ja muu asutus
pysähtyi vuoden 1851 asetuksen myötä. Vuoden 1872 valtiopäivillä arvostelu jatkui ja

112.Maaherran kirje 9.4.1870. Ea2:1, maaherralta ym. saapuneet kirjeet 1860–1877. Iin tpa. OMA.
113.Häätöpäätös Ranuan Tikkalan mehtänvahti, Hb:4, häätöpäätökset. Iin tpa. OMA.
114.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 5–10, 29.
115.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 5–10, 29; Cajander 1925, s. 4–5.
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uusi komitea asetettiin tarkastamaan uudistalojen perustamista ja myös kruununmetsä-
torppien asemaa. Tosin valtiopäivillä selitettiin, että torpparien ”surullinen tila” oli otettu
huomioon ja torpparit oli asetettu oikeudelliseen asemaan. Oikeudellinen asema merkitsi
sitä, että torppareiden suojana oli laki ja tehdyt kontrahdit, niin ettei häätämisiä enää ollut
tapahtunut muuten kuin metsänhaaskausten tai kontrahtien rikkomisten takia. Mutta
uudistilalliseksi nousu oli selvästi vaikeutunut juuri 1850- ja 1860-luvuilla. Tilanne ei
muuttunut uudistilalliseksi haluavien kannalta parempaan suuntaan, ja kruununmetsätorp-
parius alkoi olla monessa tapauksessa ainoa vaihtoehto asuttamisessa.

Vuoden 1874 lopulla senaatin maanviljelystoimikunta antoi metsähallitukselle luvan,
jonka perusteella kruununmetsätorppia sai perustaa kaikille sellaisille kruununmaille, joita
ei ollut erotettu viljelystarkoituksiin.116 Vuonna 1876 metsähallitukselle annetussa johto-
säännössähän päätösvalta kruununmetsätorppien perustamisessa siirtyi senaatilta metsä-
hallitukselle. Käytännössä asutusluvat keskittyivät metsänhoitajien käsiin, jolloin he saivat
päättää hakijan soveltuvuudesta viljelijäksi. Ratkaisua pidettiin outona jo senkin takia, että
asutusluvat annettiin kansan vieroksumien metsänhoitajien haltuun.117

Vuonna 1877 aikaansaadussa uudistaloasetuksessa valtionmetsämaiden luovuttamisen
ehtona oli se, ettei siitä saanut olla kruunun metsätaloudelle haittaa. Kruunun yhteis- ja lii-
kamaat, jotka olivat tarpeellisia valtion metsätaloudelle, piti erottaa kruununpuistoksi. Ti-
lan perustaminen jäi riippumaan metsänhoitajan antamasta lausunnosta. Tätä käytäntöä ar-
vosteltiin aikanaan varsin voimakkaasti. Osa kruununmetsätorpista oli jo niin vaurastunei-
ta, että ne pystyivät hakemaan oikeutta tulla kruununuudistilaksi.118 Nyt ratkaisuvalta oli
metsätalouden edustajalla.

Uudisasukkaiden oikeudellinen asema huononi selvästi, koska kruununmaiden asutus-
mahdollisuus käytännössä supistui vuokratilallisuudeksi eli kruununmetsätorppariudeksi.
Vuoden 1877 julistuksen taustalla voi nähdä nousevan metsäteollisuuden intressit. Metsän
arvo oli noussut jyrkästi, joten metsällä oli enemmän arvoa puuna kuin raivattuna maanvil-
jelysmaana.

Valtionmaiden asutus oli 1870-luvulla edelleen yleisen mielenkiinnon kohteena niin
valtiopäivillä kuin lehdistössäkin. Metsähallituksen pääjohtaja af Forselles joutui puolusta-
maan valtionmetsien säilyttämistä pirstomattomana (kuten Erkki Laitakari asian ilmaisee)
kansallisena tulonlähteenä. Hallintokoneistoa supistettiin juuri vuosina 1875–1885. Tar-
kastuspiirien luku väheni yhdestätoista seitsemään ja hoitoalueita jouduttiin yhdistämään.
Esimerkiksi Oulujärven tarkastuspiiri ja Oulun tarkastuspiiri yhdistyivät. Tosin samoihin
aikoihin valtiolle ostettiin suuria metsäalueita. Pääjohtaja af Forsellesin kaudella valtion
metsätalouden edistymisen todettiin olleen hidasta, mutta positiivista. Oulun läänissä maita
ostettiin 100 hehtaaria.119

116.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 12,17; Seitajärvi 1992, s. 12. Kruununpuistot olivat sikäli erikoisasemassa
muihin valtionmaihin verrattuna, että niille oli vahvistettu manttaali. Valtio joutui vuoden 1883 asetuksen
perusteella ottamaan osaa tierasituksiin manttaalin mukaisesti. Vuonna 1921 valtio otti maantiet haltuunsa,
jolloin manttaaliinpano jäi pois kruununpuistoilta. Varsinaisia kruununpuistoja tai valtionpuistoja ei ole
perustettu enää vuoden 1921 jälkeen.

117.Komiteanmietintö 1920:16, s. 143; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 11–18.
118.Laitakari E. 1960, s. 13, 38, 124; Seitajärvi 1992, s. 42; Helander 1949, s. 291. Martti Hertz toteaa tämän

uudistila-asetuksen herättäneen tyytymättömyyttä asetusta ja varsinkin metsänhoitajia kohtaan. ”Julkinen
sana nytkin hairahtui vastuuttomasti lietsomaan vihaa metsänhoitajia ja kruunun metsätaloutta vastaan.”
Hertz 1935, s. 22–23.
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Kruununmetsätorppalaitoksen vakiinnuttua ongelmat muuttuivat. Uudet perustetut
kruununmetsätorpat saattoivat olla keinottelun välineenä, ja kruununmetsätorppareiden
joukkoon yritti sellaisiakin, joilla oli selvästi oma perintötila, kuten seuraavassa tapaukses-
sa. Tavoitteena ei ollutkaan nousu uudistilalliseksi.

Vuonna 1877 Ylitornion Kainuunkylän kruununmaalle tehtiin Matalavaaran torppaso-
pimus talollinen Erkki Hirstiölle. Kontrahdissa määrättiin raivausvelvollisuudeksi kuusi
tynnyrinalaa niittyä ja 1,25 tynnyrinalaa peltoa; raivaus piti suorittaa seuraavan kahdeksan
vuoden aikana.120 Mielenkiintoista oli jo sinällään se, että kontrahti tehtiin sellaisen kans-
sa, jolla ei ollut mitään sosiaalista syytä saada kruununmaalta itselleen torppaa.

Asiaan puuttuikin sitten 1880-luvun alussa Tornion hoitoalueen väliaikainen metsänhoi-
taja Hugo Rikhard Sandberg, joka virkansa puolesta lähti häätämään Hirstiötä pois torpas-
ta. Metsänhoitaja Sandbergin mielestä Hirstiö piti häätää jo senkin takia, etteivät torpan
kontrahdissa mainitut raivausehdot olleet tulleet täytetyiksi. Sandberg selosti ylimetsänhoi-
tajalle, kuinka Hirstiö oli kuivattanut Uusimaa-nimiseen tilaan kuuluneen Matalajärven,
jolloin kruununmetsätorppaan kuuluneet niittymaat olivat tulleet tuottoisammiksi.121

Torpassa ei ollut asuttu vuosina 1877–1883, sillä esimerkiksi henkikirjoissa Ylitornion
kohdalta ei löydy Matalavaaran torppaa näiltä vuosilta. Sen sijaan Erkki Hirstiön hallussa
ollut verotila sijaitsi Ylitornion Nuotiorannan kylässä. Ylihirstiön 1/8 manttaalin tilaa asutti
Erkki Iisakinpoika.

Vuonna 1882 tehdyssä katselmuspöytäkirjassa todetaan, ettei torpaksi verotetulla alu-
eella ollut yhtään rakennusta. Sen sijaan Matalajärvi oli kuivattu heinän tuoton takia. Alu-
eelle oli rakennettu tässä vaiheessa kaksi latoa.122 Itse Hirstiö selitti tapahtumien kulkua
seuraavasti:

”Minulla on Herra kruunun nimismiehen Kell Jurveliukselta suullisesti vaadittu selitystä
Matalavaara-nimisestä torpasta, josta ei kuitenkaan mitään kirjoja jätetty ja saan asiassa
selittää että niittyjä mainittuun torppaan olen suurella kustannuksella tehnyt veden laske-
malla ja raivaamalla mettää. Rakennusta en tosin ole vielä tehnyt kuin seitsemän niittylatoa
katsoin siihen että niitty pitää ensin olla ilman siinä ei voi asua.

Rakentamaan kyllä tarkoitin jo talvella eli viime vuoden lopulla ja pyysin sitä varten Forst-
mestarin antamaan puita vaan ei kuitenkaan antanut, mutta niin pian kuin rakennus puut
tämplätään rakennan talon yhtä suurella uutteruudella kuin niittyäki olen raivannut. 

Ylitorniolla Huhtikuun 26. päivänä 1883. 

nöyrimmästi Erkki Hirstiö Ylitorniolta.”123

Hirstiön selitykset ja vetoaminen Vaasan hovioikeuteen häätöpäätöksestä eivät vieneet
hänen kannaltaan suotuisaan tulokseen, sillä hovioikeus päätti maaliskuussa 1884, että
häätö oli tehty oikein perustein.124 Hirstiön kaltaiset yrittäjät luonnollisesti herättivät

119.Komiteanmietintö 1900:5, s. 14; Laitakari 1960, s. 123.
120.Kruununmetsätorppakontrahti vuodelta 1877. EVf:1, metsänhaaskausta ym. riita-asioita. Tornion ha. OMA.
121.Metsänhoitaja Sandbergin kirje ylimetsänhoitajalle 7.7.1883. EVf:1, metsänhaaskausta ym. riita-asioita.

Tornion ha. OMA.
122.Matalavaaran n:o 53 ptk. 21.7.1882. Cib:1, kruununmetsätorppien katselmuspöytäkirjoja. Tornion ha. OMA.
123.Hirstiön selonteko 1883. EVf:1, metsänhaaskausta ym. riita-asioita. Tornion ha. OMA.
124.Hovioikeuden päätös 31.4.1884. EVf:1, metsänhaaskausta ym. riita-asioita. Tornion ha. OMA.
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epäilyksiä muita kruununmaiden asuttajia kohtaan, vaikka tapaus ei ollut yleinen. Met-
sänhoitajan tarkkaavaisuus asiassa toi esille selvän keinottelutapauksen.

Käytännössä valtionmaille kruununmetsätorppariksi pääsy laillisesti oli edelleen vai-
keaa. Myös valtiopäivillä aihe oli esillä, ja varsinkin Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen125 nimitys
senaattoriksi vuonna 1882 vei asiaa uudella tavalla eteenpäin. Senaatin suomalaistumisen
myötä valtionmaiden asuttamiskysymys sai aivan uutta painoarvoa. Yrjö-Koskinen esitti
vuoden 1885 valtiopäivillä anomusehdotuksen kruunun torpparien aseman parantamiseksi.
Vuonna 1886 senaatti asettikin A. Järnefeltin johdolla komitean tarkistamaan valtion yh-
teismaiden ja liikamaiden käyttöä. Asetuksia piti tarkastella nimenomaan sen mukaan, että
otettaisiin huomioon maanviljelyn vaatimukset, mitä vuoden 1877 uudistaloasetus ei ollut
tehnyt. Samana vuonna (1886) oli kuitenkin julkaistu uusi metsälaki, jossa metsätalouden
edut asetettiin edelleen etusijalle suhteessa asutuspolitiikkaan.

Vuoden 1886 metsälaki oli luvannut antaa viljelykselle metsämaita silloin, kun niitä ei
ollut kruununpuistoiksi julistettu. Alkuperäinen tarkoitushan oli ollut se, että metsähallin-
non valvonnan alaisuuteen olisivat tulleet vain kruununpuistoiksi julistetut alueet. Puistot
olisi tarkoitettu nimenomaan metsänkasvuun ja niillä olisi ollut metsänhoitosuunnitel-
ma.126 Kruununpuistoiksi julistaminen ei ollut edennyt suunnitelmien mukaisesti, joten ti-
lanne oli dualistinen. Miten voisi antaa viljelykselle maita, joista ei vielä edes tiedetty, oli-
vatko ne kruununpuistoja vai eivät.

Senaattori A. Järnefeltin komitea sai mietintönsä valmiiksi vuonna 1888. Kuten on jo
todettu, se piti vuoden 1877 julistusta liian metsätalousvaltaisena. ”Maata olisi pitänyt an-
taa yleisesti viljeltäväksi, sillä se oli välttämätöntä korkeimmalle viljelykselle.” Myös tilat-
tomien suuri määrä huolestutti. Komitean esitykset herättivät luonnollisesti keskustelua.
Kruununmetsätorppia puolustettiin muun muassa sillä perusteella, että ne säilyttivät metsää
paremmin kuin uudistalot. Nehän eivät pystyneet myymään puita sahateollisuudelle. Ko-
mitea itse oli esittänyt tukkipuiden mittaamista valtiolle uudisasutukseen luovutetulta alu-
eelta. Järnefeltin komitea kannatti valtionmaiden laajamittaista raivaamista. Liikamaista
olisi pitänyt erottaa viljelysmaat. Mittauksen jälkeen viljelysmaat olisi jaettu uudistiloille,
jotka laitettaisiin verolle. 

Kamppailu valtionmaiden asuttamisesta oli myös kamppailua suomalaisuuden ja ruot-
salaisuuden välillä. Asetelmissa näkyi selvästi se, että ruotsinkieliset kannattivat kruunun-
metsätorppariutta ja suomenkieliset uudistilallisuutta. Suomenmielisten asema parani koko
ajan puolueen kannatuksen kasvun mukaan. Säätyläisten aate- ja kielipoliittisesta kamppai-
lusta siirryttiin yhä enemmän sosiaaliseen kamppailuun. Kruununmaan torpparius ja tilal-
lisuus -asetelma oli selvästi sosiaalista kamppailua. Suomen kielen asema parani koulu- ja
kieliasetusten myötä.

Myös metsänhoitajien keskuudessa näkyi yhä selvemmin jakaantuminen uudistilojen tai
kruununmetsätorpparien puoltajiin. Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokous pidet-
tiin vuonna 1889 Oulussa. Pohdittavana oli vuonna 1888 ilmestynyt komiteanmietintö
kruunun liikamaiden ja yhteismaiden käytöstä. Komitea oli ehdottanut, että uudistaloja var-

125.Samaan aikaan senaattoriksi tuli K. E. F. Ignatius, joka oli myös osaltaan vaikuttamassa asutusasioissa.
126.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 11, 54. Metsälain mukaan ”jos näissä (s.o. kruunun omistamissa) metsä-

maissa sikäli kuin ei senaatti ole niitä kruununpuistoiksi julistanut ja niitä ei semmoisina pysytetä tahi tutkita
niiksi tarvittavan löytyy maata, joka on sopiva maanviljelykseen, niin se on metsämaasta lohkaistava sekä
uudistaloksi tahi kruununmetsätorpaksi yksityiselle henkilölle annettava, sillä tavoin kun tästä on erittäin
säädetty.”
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ten jaettaisiin jo etukäteen lohkoja. Metsänhoitajat saivat pohdittavakseen sen, miten kruu-
nunmailla olleet viljelykseen kelpaavat maat parhaiten käytettäisiin ja miten asutusta edis-
tettäisiin samalla säilyttäen takeet metsän säilymisestä ja hoidosta.

Vaasan läänissä vaikuttaneen ylimetsänhoitaja von Zweygbergin mielestä oli turhaa ja-
kaa osuuksia etukäteen ja tarjota niitä viljeltäviksi. Uudistilallisiksi tai torppareiksi saattaisi
tulla henkilöitä, jotka hyvinkin nopeasti joutuisivat köyhäinhoidon rasitukseksi. ”Kruunun-
metsätorpparit ovat jo nytkin useissa paikoissa suureksi rasitukseksi kruununmetsille, pai-
kotellen todellisia syöpäläisiä.” Metsänhoitajia selvästi myös pelotti se, kuinka moni kruu-
nunmetsätorppari tulisi metsäasioitsijoiden eli sahateollisuusyrittäjien raha-avustuksilla lu-
nastamaan torppansa taloksi.127

Evon metsäopiston johtaja A. G. Blomqvistin käsitys kruununmetsämaista oli neutraali,
sillä hänen mukaansa ”viljelystä varten eroitetaan kaikki mikä siihen voidaan käyttää, mut-
ta valtion hallussa ja omana pysytetään niin suuri osa varsinaista metsämaata kuin mahdol-
lista”.

Metsänhoitaja P. W. Hannikainen suomenmielisenä kannatti uudistalojen muodostamis-
ta komitean ehdottamalla tavalla. Uudistilan saisi perustaa anomuksen kautta erotetuilla
mailla tehdyn tutkimuksen jälkeen. Nousun uudistilalliseksi piti olla mahdollinen myös
kruununmetsätorppariuden kautta. Sen sijaan Hyrynsalmella vaikuttanut metsänhoitaja,
vapaaherra G. Wrede totesi metsänhoitajien kokouksessa, että talot olivat köyhiä, mutta sen
sijaan ”torpparit kruununmetsissä elävät kaikkein onnellisimmissa oloissa”.

Myös metsänhoitaja Hugo Rikhard Sandberg Tornion hoitoalueelta sekä ylimetsänhoi-
taja Ernfred Forsström Iin tarkastuspiiristä olivat kruununmetsätorppien kannalla. Sodan-
kylän ja Kittilän alueet tuntenut metsänhoitaja Bern. Ericsson oli Hannikaisen tavoin uu-
distilojen kannalla. Kokouksessa läsnä ollut maanviljelijä Pentzin (etunimeä ei mainita)
luonnollisesti kannatti uudistilojen muodostamista kruununmaille. ”Torppain kautta se ei
tule menestymään, sillä vapauden tunne kansassamme on niin kehittynyt ett'ei monikaan
tahdo ruveta toisen torpparina maata viljelemään. Uudisviljelijä, joka torppariksi rupeaa,
tähtää tavallisesti metsään saadakseen sitä hävittää.” Suomen Metsänhoitoyhdistys muotoi-
li kannanoton, jossa suosittiin kruununmetsätorppia, jota kautta saatiin pyrkiä uudistilaksi.
Ehdotusta vastustivat Hannikainen ja metsäinsinööri Sallmén.128

Metsänhoitajien kokouksessa esittämät kannanotot myötäilivät pitkälti metsähallinnon
virallista kantaa. Vuoden 1888 komiteanmietintöön jätti vastalauseensa metsähallitusta
edustanut ylimetsänhoitaja Carl Nummelin. Nummelinin vastalauseessa todettiin, että uu-
distilan perustaminen oli vain eräänlainen tekosyy ja että päämääränä oli metsästä hyöty-
minen. Uudistilalliseksi olisi pitänyt päästä vain kruununmetsätorppariuden kautta, edelly-
tyksenä menestyminen torpparina.129

Paltamolainen metsänhoitaja Alarik Riddelin äänenä kentältä myötäili metsähallinnon
virallista kantaa: ”Tietäisimme luetella monta sellasta tilaa, joita uudistalon nimellä on pe-
rustettu kruununmetsään, vaan jotka sittemmin, kun niistä metsä on hävitetty, ovat joutu-
neet verohylyiksi, uudelleen ovat yhdistetyt kruunun liikamaihin ja viimein veroitetut kruu-
nunmetsätorpiksi. Olemme myös usein käsitellyt uudistalohakemuksia, jotka silminnähtä-
västi ovat syntyneet yksinomaan metsäkeinottelun tarkoituksessa ja kun olemme hakijalle

127.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 94.
128.Suomen Metsähoitolehti 3/1889, s. 86–101.
129.Helander 1949, s. 96.
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ilmoittanut aikovamme esitellä, että kruunu ensin hakkuuttaa tukkipuut aivotun uudistalon
palstasta, on hakija sanonut heti luopuvansa hakemuksestaan jos vaan sellainen ehdotus hy-
väksytään.”130

Jos asutus taisteli metsätalouden kanssa, niin valtionmaiden asuttaminen oli tullut myös
osaksi kielitaistelua. Metsänhoitaja P. W. Hannikainen totesikin: ”Sentähden sitä merkilli-
sempää on, että vakinaisen metsäammatin piirissä tunnettu ruotsinmielinen puolue on yk-
sinään ihastunut tuohon kruununmetsätorppalaitokseen. --- Syyt ruotsinkielisen puolueen
torppa-aatteen suosimiseen ovat varmaan syvempänä ja sisällisimmässä yhteydessä sen
ajatuskannan muiden ilmiöiden kanssa.”131

Ernfred Forsström palasi vuonna 1890 kruununmetsien asuttamisehdotuksiin artikkelis-
sa, jossa hän selvästi asetti torppariuden uudistilallisuuden edelle. Forsströmin mukaan
vuonna 1869 Iin tarkastuspiirin alueella torppia oli ollut 179, ja vuonna 1889 niiden luku-
määrä oli jo 419. ”Tästä näkee, että ruunun metsätorpat ovat mieluisia asuinpaikkoja työ-
kansalle.” Sen sijaan uudistalot eivät olleet menestyneet Pudasjärvellä. Paikalliselta nimis-
mieheltä Forsström oli saanut tiedot, kuinka isonjaon yhteydessä syntyneet 80 uudistaloa
olivat enemmän tai vähemmän vaikeuksissa. Esimerkiksi Kollajan kylään oli perustettu 30
taloa, joista 12 taloa oli jäänyt ilman asukkaita, peräti 16 taloa oli jäämässä autioksi vapaa-
vuosien jälkeen. Vain kaksi taloa oli ”pysymässä pystyssä”.

Samanlaisia tapauksia oli Sotkamon, Siikajoen, Paltamon, Pyhäjoen ja Kalajoen hoito-
alueilla. Forsströmin mukaan tämä osoitti sen, ettei viljely edistynyt edeltäkäsin osoitetuilla
uudistiloilla. Moni uudistila oli autioitunut, liitetty kruununmaahan ja muuttunut kruunun-
metsätorpaksi.132 Forsström suosi selvästi kruununmetsätorppariutta. Hän itse totesikin, et-
tä vain sakotetuille kruununmetsätorppareille ei ollut annettu torpanpaikkaa.133 Selvää
syytä talojen huonoon menestykseen ei mainittu. Forsströmin viittaus siihen, ettei viljely
edistynyt edeltäkäsin osoitetuilla uudistiloilla, saattoi merkitä, että maa ei ollut alunperin-
kään viljelykseen sopivaa.

Mutta mitä ajatteli 1880- ja 1890-luvuilla ihminen, joka oli vailla omaa asuntoa, omaa
elantoa, mutta jonka olisi myös pitänyt elää? Pohjois-Suomen maalaisväestöstä suuri osa
eli tilanteessa, jossa kirkkoherra kirjoitti papinkirjaan inhysing eli itsellinen. Millaisia koh-
taloita löytyi näiden itsellisten joukosta, joilta puuttui oma tupa ja oma lupa? Myös metsä-
herra, tässä tapauksessa metsänhoitaja Alarik Riddelin Paltamosta, kuvasi itsellisen tuntoja
torpan paikkaa haviteltaessa:

”Perheellinen irtolainen, jolle huonemiehenä olo käy tukalaksi, on pakoitettuna ryhtymään
omituisen suojan hankkimiseen. Perintömaiden tiluksilla tosin olisi viljelysmaita, tuumaa
hän, ja polttopuumetsääkin niiltä ehkä saisi huokeasta, vaan rakennuspuista otetaan korkea
hinta, jos niitä ensinkään saaneekaan, ja valmista niittyä ei myöskään anneta; korpeen pitäisi
niityt raivata ja vaikka niistä kestävämpää ja parempaa heinäntuloa voisi saadakin, ovat ne
kovan työn alaisina.”

Riddelin toteaa, että yksityismaalla torpanvero olisi korkea eikä maanmuokkaamiseen
olisi varoja ja mahdollisuutta. Niinpä katse suunnattiin kruununmetsään, josta torppari sai
puut ilmaiseksi eikä torpanvero ollut korkea. Riddelinin kertomuksessa torppariksi aiko-

130.Riddelin 1892A s. 128.
131.Hannikainen 1890, s. 222–223.
132.Forsström 1890, s. 519–520; Ks. esim. Bf:1, kruununmetsätorppien luetteloita 1869–1921. Iin tpa. OMA.
133.Enfred Forsströmin kirje A. G. Blomqvistille 17.2.1889. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
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va katsoi paikan sen mukaan, missä ei kylmä purrut ja niittyjä oli jo valmiina. Tosin pel-
tomaa oli laihanlaista hietamultaa, mutta puita oli talon lähellä. Perkkiömaatakin oli, mut-
ta se oli vielä metsän alla.

”Näin laitetaan sitten torpanhakemus ja jätetään hoitopiirin forstmestarille. Tämä tutkittuaan
asian, huomaa että nimitetyt tilukset ovat kovin hajalla pitkin laajoja sydänmaita, joten tilan
vastainen kestävyys ei ensinkään ole taattuna, varsinkin kun niittymaiksi on valittu ainoas-
taan sellaisia soita, joita uudisasukas vähillä varoillaan ei milloinkaan jaksa muuttaa kestä-
viksi heinämaiksi.”

Metsänhoitaja ehdotti torpanpaikkaa ojankorpeen, josta raivaamalla saisi pelto- ja niitty-
maata. Samalla joutuisi ojittamaan suotakin, mutta tuloksena saattaisi olla kestävä uudis-
talon paikka. Hakijan vastauksena saattoi olla, ”... ettei varattomalla käy siihen torpante-
ko, ruunun voimat siihen tarvittaisiin taloa tekemään ja soista uhkuvaa kylmää poista-
maan”.

Riddelin myöntääkin, ettei varaton tosiaankaan pystyisi viljelykseen sopivilta kruunun-
mailta kylmää uhkuvia soita kuivaamaan. ”Mutta onko tämän vuoksi syytä torppaa perus-
tettaessa olla lukuun ottamatta sen vastaista kestäväisyyttä? Emme pidä niin olevan jos
kohta myönnämme, että usein se on tapahtunut ja vielä ehkä tapahtuu.”134

Riddelinin kuvaus on oikeaan osuva siinä suhteessa, että torpan paikkaa hakenut halusi
saada heti elantoa torpastaan. Metsänhoitajien toiveet tuottavista uudistiloista lainehtivine
viljavainioineen entisillä kylmillä soilla eivät olleet aina realistisia. Monivuotisen raivaus-
vaiheen aikana olisi pitänyt elääkin. Elanto luonnollisesti lähti puutavarasta, mutta tämä
käytäntö soti taas yleistä metsäpolitiikkaa vastaan. 

Lainsäädäntö ei helpottanut pohjoissuomalaisen vähäväkisen ihmisen mahdollisuutta
saada itselleen torppaa tai peräti tilaa kruununmetsistä 1870- ja 1880-luvuilla. Halu oli kui-
tenkin kova. Rehellisten yrittäjien maineen pilasivat keinottelijat. Monikaan torppaa havi-
tellut tuskin tiesi, millainen valtakunnan tason poliittinen kysymys kruununmetsien asutta-
minen oli. Taistelu hallaa vastaan oli monesti konkreettisempaa paikallistasolla kuin valta-
kunnan tasolla käyty kiista siitä, pitikö kruununmetsiä asuttaa torppien vai tilojen muodos-
sa. Henkilökohtaiset syyt, niin sosiaaliset kuin taloudellisetkin, panivat hakemaan paikkaa
kruununmetsistä.

Metsänhoitajat jakautuivat hekin useampaan eri leiriin sillä perusteella, miten suhtau-
duttiin kruununmetsien asutukseen. Kanta vaihteli sen mukaan, miten perusteellisesti asi-
aan oli joutunut perehtymään paikan päällä tai muuten näkemään asutusmuodon hyvät ja
huonot puolet. Kaiken taustalla oli myös se, että koko ajan toimittiin tilanteessa, jossa kruu-
nunmaiden mittaukset ja kartoitukset olivat keskeneräisiä.

Myös kruununmetsien asutusluvat keskittyivät metsänhoitajien käsiin. Tätä käytäntöä
kritisoitiin aiheesta, sillä tällä tavalla metsätalouden edustajat ottivat käsiinsä paikallisen
asutuspolitiikan.

134.Riddelin 1892A, s. 125–127.
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3.3.3 Vuoden 1892 asetus uudistiloista siirtää asutusongelman
1900-luvulle

Kritiikki ja polemiikki kruununmaiden asuttamisesta johti siihen, että vuoden 1877 uudis-
taloasetusta jouduttiin muuttamaan myötämielisemmäksi uudisasutusta kohtaan. Vuonna
1886 asetetun komitean ehdotuksen mukaisesti saatiin aikaan uusi laki. Vuoden 1892
uudistaloasetuksen mukaan kruununmaa, eli valtion yhteis- ja liikamaat, oli kartoitettava
ja tutkittava, ennen kuin uudistalo saatiin perustaa. Laajojen metsämaiden asuttamista
varten perustettiin erityinen tutkimuslautakunta, johon läänin maaherra kutsui maanmitta-
rin, metsänhoitajan sekä kaksi paikallista edustajaa. Läänikohtaisen lautakunnan tehtävä-
nä oli siten tehdä ehdotuksia valtionmaiden käytöstä.

Asetus edellytti kruununmaiden asutusmahdollisuuksien perinpohjaista tutkimista sekä
sen jälkeen lopullista päätöstä siitä, mitkä maat voitiin käyttää asutukseen ja mitkä piti jät-
tää pysyvästi metsätalouden tarpeisiin. Asutusnäkökulma oli nyt nostettu metsätalouden
rinnalle, mutta samalla todettiin, että vuoden 1886 metsälaki piti edelleen ottaa huomioon,
joka taasen asetti metsätalouden edut asutuksen edelle.

Viljelykseen soveltuvat alat katsottiin uudistalojen paikoiksi, ja lisäksi metsää oli annet-
tava jokaiselle maatilalle mahdollisuuksien mukaan. Kun uudisasutukseen tarkoitettu kruu-
nunmaa oli selvillä, se piti jakaa tasan jokaisen uudistilan kesken ja ylijäänyt metsämaa tuli
jättää yhteismetsäksi. Asukkaat tiloille saatiin hakumenettelyn avulla, jolloin maaherra va-
litsi sopivat asukkaat tiloille.

Vuoden 1892 asetus antoi valtiolle oikeuden hakata uudisasukkaalle tulevasta metsästä
kaikki puut, jotka olivat kuuden metrin korkeudella vähintään 22 cm paksuja. Uusi määräys
vähensi kruununmetsätorpparien innokkuutta päästä uudistilalliseksi, mutta metsäkeinotte-
lua laki ei kuitenkaan lopettanut. Tällä hakkuumenetelmällähän oli pyritty nimenomaan es-
tämään puutavarayhtiöiden keinottelua uudistilallisten metsillä. Markkinoilla alkoi olla ky-
syntää pienemmällekin puutavaralle, jota uudistilalliset saattoivat toimittaa metsistä. Väes-
tö koki vuoden 1892 hakkuusäännön valtion kiusantekona eikä kruununmaiden asukkaiden
turvaksi säädettynä määräyksenä.135

Lääneittäin asetetut tutkimuslautakunnat ja lääninkomissionit päättivät, oliko joku
maa-alue viljelykseen sopiva vai ei. Päätäntävaltaa oli siten siirretty pois metsähallinnolta.
Lääninkomissionin johdossa oli maaherra, ja muita jäseniä olivat lääninmaanmittari, lää-
ninagronomi sekä ylimetsänhoitaja. Kruununmaiden mittaus kuului jo aiemmin mainitulle
tutkimuslautakunnalle, jonka piti edustaa varsinkin paikallista asiantuntemusta.

Kruununmetsämaita tutkinut komitea totesi 1900-luvun alussa, että todellisuudessa vuo-
den 1892 asetus tutkimusvaatimuksineen lopetti uudistalojen perustamisen kokonaan,
poikkeuksena pohjoisimmat väliaikaiset uudistalot. Kruununuudistilojen perustaminen
kruununmaalle 1890-luvulla keskeytyi, jolloin kruununmetsätorpat jäivät ainoaksi keinok-
si saada asumismahdollisuus kruununmaalta. Tänä aikana torppia perustettiinkin runsaasti,
sillä voimassa olleet säännökset eivät estäneet torppien perustamista vielä käyttämättömille
maille.

Sen sijaan uudistiloja syntyi vain väliaikaisina tai isonjaon yhteydessä. Vuoden 1892
asetuksen mukaan, sen jälkeen kun viljelysmaa oli erotettu, tiloja ei saanut perustaa kruu-

135.Asetuskokoelma 39/1892; Meinander 1950, s. 154; Huhtala 1972, s. 185.
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nunpuistoihin katsomatta sitä, oliko alueet ehditty julistaa puistoiksi vai ei. Tiloja ei myös-
kään saanut perustaa sellaisille kruununmaille, joiden käyttämisestä ei ollut lopullisesti
määrätty.

”Tutkimuslautakuntien suuritöiset tehtävät ovat tähän asti sangen hitaasti edistyneet
etenkin kun niiden toiminta riippuu virkamiehistä, jotka varsinaisten virkatoimiensa vuoksi
ovat estynyt omistamasta tälle asialle tarpeellista aikaa ja huolta.” Näin 1890-luku oli käy-
misaikaa valtionmaiden asuttamisessa, ja kun koko vuosikymmen odotettiin lainuudistusta,
tilojen perustaminen vähentyi. Varsinainen ratkaisu siirtyi kuitenkin pitkälle 1900-luvul-
le.136

Pohjoisimmassa Suomessa siis jouduttiin turvautumaan väliaikaisiin uudistaloihin, joita
sai panna verolle kartoittamattomallakin maalla. Käytäntö koski viittä pohjoisinta kuntaa
(Sodankylä, Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki), ja aloite tuli uudistilalliseksi haluavan
puolelta, toisin kuin varsinaisessa uudistaloasetuksessa. Uudistilallinen ilmoitti itse sen,
minne tila olisi erotettava. Maanmittari ja kaksi uskottua miestä tutkivat paikan. Mukaan
tarvittiin vielä metsänhoitajan lausunto, ennen kuin maaherra saattoi suostua anomukseen.
Kruununvouti tai nimismies teki verollepanoehdotuksen sekä rakennus- ja viljelysuunnitel-
man. Tilukset ja vero saatettiin määrätä vain väliaikaisesti isonjaon ollessa vielä kesken.

Ajanjaksolla 1877–1898 Lapin kihlakunnan alueella perustettiin 315 uudistaloa, joista
169 uudistilaa perustettiin kuuteen pohjoisimpaan kuntaan. Asutusta tutkineen komitean
mukaan syntyneet 315 asumusta ”tuskin läheskään vastaa todellista tarvetta tällä äärettö-
män suurella alueella”.137

Vuoteen 1919 mennessä väliaikaisiksi nimitettyjä uudistiloja oli perustettu 313 kappa-
letta ja maata valtiolta oli luovutettu 135 000 hehtaaria. Kaiken kaikkiaan uudistaloja syntyi
vuoden 1892 ja itsenäistymisen välillä vain noin 600 ja näistäkin siis yli puolet väliaikaisi-
na uudistiloina. Kruununpuistoista ei asetuksen mukaan voinut erottaa viljelysmaita eikä
niihin voinut perustaa uudistiloja.138

Kaikki halukkaat eivät siis saaneet uudistilaa, eivätkä kruununmetsätorpparit saaneet
muutettua torppaansa uudistilaksi. Toisaalta kaikkialla ei ollut halukkuuttakaan muuttaa
kruununmetsätorppaa uudistilaksi. Esimerkiksi Iissä torpparit halusivat säilyttää torppansa,
koska itsenäistymisen myötä he olisivat joutuneet osallistumaan pitäjän manttaalirasituk-
siin. Uudistila-asetuksen epäonnistuessa kruununmetsätorppa-asutus sai entistä suurem-
man merkityksen. Aloite uudistalon perustamisessa ei ollut enää tilattomien omissa käsissä
vaan aloiteoikeus siirtyi viranomaisille.139

Valtion hakkuuoikeus vähensi luonnollisesti uudisasutushalua. Valtion hakkuuoikeuden
on katsottu vieneen monta uudistaloa ilmaiseksi puutavarayhtiölle140. Vastaavasti valtio
katsoi hakkuuoikeudella suojanneensa uudistilallisia. Moni uudistalo luotti metsävaroihin-
sa ja velkaantui sitä myötä puutavarayhtiöille. Valtion luovuttama uudistalo joutui puuta-

136.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 195–196; Komiteanmietintö 1900:5, s. 84–85.
137.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 94.
138.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 94: Helander 1949, s. 301.
139.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 195–196; Komiteanmietintö 1901:12b, s. 7; Komiteanmietintö 1920:16, s.

175–176.
140.Tapio Karjalainen on tutkinut väitöskirjassaan puutavarayhtiöiden maanhankintaa ja -omistusta Poh-

jois-Suomessa vuosina 1885–1939. Työssään hän on keskittynyt maanomistuksen laajuuteen, yhtiöihin sekä
syihin, jotka johtivat maakauppoihin. Kruununuudistilojen joutumista yhtiöille ei ole tarkasteltu. Karjalai-
nen 2000.
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varayhtiön haltuun siten, että asukas joutui myymään koko tilansa yhtiölle, koska myytävää
puuta ei ollut. Osittain taustalla oli tietämättömyys ja köyhyys.141

Suomessa oli koko 1800-luvun lopun korostettu metsätalouden tärkeyttä sekä suosittu
sitä asutuksen kustannuksella. Metsää omistaneet talonpojat eivät osanneet arvioida met-
sänsä arvoa, vaan myivät sen pilkkahintaan. Uudistiloja katsottiin perustetun pelkästään
keinottelun takia. Esimerkiksi viiden pohjoisimman kunnan ja Sallan osalta todettiin, että
alueella oli runsaasti käyttämättömiä viljelymahdollisuuksia, mutta myös käyttämättömiä
puuvaroja, jotka houkuttelivat. Pohjoiset alueet olivat metsähallinnollekin tuntematonta ja
kartoittamatonta aluetta isonjaon hitauden takia.142

Johtavin teema asutuskysymyksessä 1890-luvulla oli puutavarayhtiöiden ote maaseu-
tuun ja varsinkin kruununuudistilallisiin. Yhtiöiden valta uudistilallisiin sai esimerkiksi
aluksi uudistilahenkisen maatalouspoliitikko Hannes Gebhardin suosimaan kruununmetsä-
torppareita. Gebhardin mielestä kruununmetsätorppareille olisi pitänyt antaa paremmat vä-
likirjat ja mahdollisuus itsenäistyä. Kruununmaiden asuttaminen oli ainoa keino ratkaista
tilattomien sijoittamisen ongelma, kunhan uudisasukkaita valvottaisiin eräin rajoituksin ei-
kä metsämaata luovutettaisi kontrollitta.

Muut suomenmieliset pitivät Gebhardin toimintaa petturuutena, ja ruotsinmieliset kat-
soivat sen kolauksena suomalaiselle puolueelle. Gebhardin kirjoittelun ja esiintymisen an-
siosta tammikuussa 1897 vahvistettiinkin uusi sopimuskaavake torppareita varten.143 Geb-
hardin toiminnan on katsottu herättäneen laajemman yleisen mielenkiinnon kruunun asu-
tuspolitiikkaa kohtaan. Gebhard puuttui yhtiöiden keinotteluun ja toi julki sen, mitä Ruot-
sissa oli vastaavassa tapauksessa tehty. Siellä yhtiöiden valtaa oli saatu vähennettyä. Seu-
raavan vuosisadan alussa olikin voimakkain torppien perustamiskausi, koska metsähallitus
joutui luopumaan tiukasta linjasta torppien perustamisessa väestöpaineen takia.144

Pääosa metsänhoitajista kannatti kruununmetsien asuttamista kruununmetsätorppien
avulla. Pitkään virassa olleet ja varsinkin ruotsinkieliset metsänhoitajat omien kokemusten-
sa perusteella pitivät torppariutta parhaana vaihtoehtona. Nuoret metsänhoitajat, kuten
P. W. Hannikainen, edustivat metsänhoitajien joukossa erilaista mielipidettä. Hannikainen
oli jo mukana 1880- ja 1890-luvuilla käydyssä polemiikissa. Hannikainen oli etulyöntiase-
massa siinä suhteessa, että hän toimitti suomenkielistä Suomen Metsänhoitolehteä. Lehden
kautta Hannikaisella oli oiva keino saada ajatuksensa esiin.

Mielenkiintoa Hannikaista kohtaan lisäsi se, että hän oli täysin eri mieltä metsähallinnon
muiden virkamiesten kanssa. Hannikaisen mukaan suurelta osalta uudistilallisista puuttui
jo heti alussa mahdollisuus pysyvään maanviljelykseen. Varsinaista peltoa ei ollut, joten ti-
lallisen oli pakko turvautua metsään. Hannikaisen mielestä ”tämmöiset, entisten vuosikym-
menien selväin erhetysten kautta syntyneet ”maanviljelystalot” eivät siis kelpaa todista-
maan runsasten metsävarain turmiollisuutta tai sopimattomuutta maanviljelijäin käsis-
sä”.145

141.Esimerkiksi Valvojassa kirjoiteltiin puutavarayhtiöiden otteesta tilallisiin.
142.Komiteanmietintö 1900:5, s. 63–64.
143.Alanen 1964, s. 153–154. Gebhard tunnetaan ennen kaikkea osuustoimintamiehenä, jolla oli myös vahva

panos Tilattoman väestön alakomitean mietinnön teossa. Gebhardilla saattoi sanoa olleen hyvä tuntuma
kruununmetsiin, sillä hänen isänsä ja setänsä olivat molemmat metsähallinnon palveluksessa. Lisäksi Geb-
hard oli kirjeenvaihdossa muun muassa A. G. Blomqvistin kanssa.

144.Seitajärvi 1992, s. 33–35.
145.Hannikainen 1896, s. 148.
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Valtiovallan toimenpiteet kruununmaiden asuttamisen suhteen alkoivat konkretisoitua
1890-luvulla. Tilattoman väestön alakomitean mietintö vuodelta 1904 esitti valtionmaiden
asuttamista ryhmäasutuksen muodossa, jolloin viljelijä olisi ollut koeajalla, jonka jälkeen
olisi ollut mahdollisuus elinikäiseen vuokralaisuuteen. Vuoden 1905 Lapinmaan komitean
mietinnön mukaan maa ja metsäpalsta olisi pitänyt antaa hakijalle omaksi. Vuonna 1917
asetettiin valtion metsäkomitea, joka palasi aikaisemmin vallalla olleeseen käsitykseen
metsätalouden tärkeydestä.146

Uudisasutuksen kannalta 1800-luku oli pysähdyksen aikaa, minkä seurauksena silloin
isoonjakoon liittyneet omistussuhteet johtivat liikaväestöongelman syvenemiseen. Valtion-
metsille alkoi tulla enemmän arvoa viennin noustessa, ja maaveron merkitys tulonlähteenä
vastaavasti väheni. Uudisasutukseen myönnettiin yhä vähemmän lupia. Valtionmetsistä tuli
yhä selvemmin puunmyyntireservi.

Jo 1800-luvun loppupuolella alkaa myös näkyä yhä selvemmin myös se, että metsänhoi-
tajienkin asenteet asutukseen ja kruununmetsien käyttöön eivät olleet samasta puusta. Han-
nikainen ei ollut enää yksin uudistilallisuuden airuena. Käytännössä metsähallinnon kes-
kushallinnon ja paikallisen metsänhoitajan suhtautuminen asutukseen saattoi vaihdella hy-
vinkin paljon. Esimerkiksi Sodankylässä 1800-luvun lopulta lähtien vaikuttanut metsän-
hoitaja G. W. Forsström kertoi, kuinka tarkastusmatkalla aluemetsänhoitaja Schantz ”karjui
ankarasti” nähdessään uudisraivauspaikoilla hyvää metsää. Tästä huolimatta Schantz puol-
si uudisraivausanomuksia erämaiden ja hyvien niittymaiden asuttamisen takia.

Myös itse G. W. Forsström kertoo suhtautuneensa myönteisesti uudisraivaukseen, joka
hänen mukaansa esti siirtolaisuutta Amerikkaan. Myönteisyyttä lisäsi myös se, että rai-
vaukset yleensä olivat menestyneet hyvin. Forsströmin mukaan Oulun läänin ”silloinen
kaikkivaltias, kuvernööri Anders Johan Malmgren antoi ”piut paut” metsänhoitajien vasta-
lauseelle ja vei tahtonsa läpi senaatissa useimmissa tapauksissa”.

G. W. Forsström toteaa kirjassaan ylimetsänhoitaja Montellin aiheuttaneen Kolarissa
isossajaossa ongelmia, joiden muut metsänhoitajat eivät halunneet toistuvan omalla hoito-
alueellaan. Metsänhoitajat huomauttivat asiasta silloiselle metsähallinnon johtajalle Wre-
delle, ”että talonpojille pitäisi antaa tarpeeksi maata”. Paroni vastasi: ”Kyllä, kyllä, mutta
missään tapauksessa ei saa antaa niille liian paljon.” Forsström ihmettelee muistelmissaan
Montellin nuivaa suhtautumista talonpoikiin, sillä Montell itsekin oli talonpoikaista su-
kua.147

Mikä teki portin kaidaksi ja miksi kaikki eivät päässeet toivottuun maahan? Ainakin ai-
van pohjoisessa Suomessa metsänhoitajat alkoivat nähdä uudistilallisuuden todellisena
vaihtoehtona. Uudistilalliseksi pääsy oli vaikeutunut lainsäädännön takia ja kruununmetsä-
torppariksi pääsy oli vaikeutunut usein myös virkamiesten vuoksi.

Alakomitean mietinnön mukaan joillakin alueilla ei ollut enää edes halukkuutta
1800-luvun lopulla kruununmetsätorppariksi. Torpanperustamislupahakemuksia ei arkis-
toitu säännöllisesti, joten suhdelukua hyväksyttyjen ja hylättyjen hakemusten osalta ei pys-
ty laskemaan. Edes asiaa tutkinut alakomitea ei ole lähtenyt arvioimaan asiaa, vaikka ko-
mitealla oli siihen jos kellään parhaimmat mahdollisuudet. Myöhemmin 1900-luvun alussa
hakemukset kirjattiin ylös, joten diaarien perusteella pystyy päättelemään sen, että useim-

146.Valtionmaiden asuttamisproblematiikka 1900-luvulla jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
147.Forsström G. W. 1986, s. 15, 62.
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miten torpan perustaminen evättiin. Aikaisemmin 1800-luvun osalta ei pysty sanomaan ai-
nakaan lähteisiin nojautuen, että metsänhoitaja olisi ollut aina poikkiteloin.

Torppariksi haluavien määrää on vaikea yksiselitteisesti osoittaa. Vuosisadan vaihteessa
torpparien oloja tutkinut komiteakin sai kunnista varsin ristiriitaisia tietoja siitä, mikä oli
paikallisten asukkaiden halukkuus. ”Viimeksi mainittujen tiedonantojen perusteella on vai-
kea arvata kuinka yleisesti levinnyt halu päästä kruununmetsätorppariksi Suomen pohjoi-
simmissa kunnissa on sikäläisen työväestön keskuudessa.” Komitean mukaan halukkuutta
oli eniten Kajaanin ja Kemin kihlakunnissa. Halukkuus oli pienintä siellä, missä oli mah-
dollisuus päästä väliaikaiseksi uudistilalliseksi.148

Varsinkin kaunokirjallisuudessa ja sanomalehdistössä oli lukuisia kertomuksia siitä,
kuinka metsänhoitajan tahto joko hoitoalueella tai tarkastuspiirissä ei ollut torppariksi ha-
luavan kanssa yhtenäinen. Metsätalouden historioissa kruununmetsätorpparien oikeudel-
lista asemaa on pidetty turvattuna ja Helanderin mukaan ”vain harvoin voitiin esittää todis-
teita siitä, että metsävirasto olisi rettelöinyt kruununtorpparien kanssa tai jotenkin omaa
etuaan tavoitellen heitä ahdistanut.”149

Helanderin mukaan siis oli vain vähän todisteita siitä, että metsähallinto olisi rettelöinyt
torpparien kanssa. Asiaa tutkineen komitean mietinnössä todetaan, että ”tunnettu tosiasia
on, että metsänhoitajat jotenkin yleisesti eivät ole edistäneet uudisasutusta kruununmetsis-
sä”. Usein juuri metsänhoitaja oli ylitsepääsemätön este uusille tulokkaille. Joillakin hoito-
alueilla metsänhoitaja oli johdonmukaisesti kieltäytynyt antamasta hakijalle puoltolausetta.
Joskus puoltolause torppaa varten annettiin, jos menestymisen edellytykset olivat harvinai-
sen selvät.150 

Toinen vilkas torppien perustamisen kausi sijoittuu 1890-luvun alkuun. Ensimmäiset
torpat oli saatu itsenäistettyä uudistiloiksi ja osan itsenäistäminen oli kesken. Vuosisadan
lopulla torppien perustaminen pysähtyi. Syyksi on mainittu se, että metsähallinto ei antanut
lupia uusien torppien perustamiseen, sillä niiden pelättiin haittaavan uudistiloja, joita sai
perustaa vuoden 1892 asetuksen perusteella.151 Todellisuudessa tilanne seisoi niin torppien
kuin uudistilojenkin osalta. Kumpiakaan ei juuri perustettu.

Maanmittaushallituksen ylijohtaja Sjölin arvosteli 1890-luvulla varsin kärkevästi kruu-
nun yhteis- ja liikamailla harjoitettua asutuspolitiikkaa. Sjölinin mukaan ”... metsätalous,
olkoonpa sitä harjoitettu kuinka taidollisesti hyvänsä, ei missäkään tapauksessa toimittanut
samaa mitä kuokka, lapio ja aura ovat aikaan saaneet entisissä asumattomissa metsissäm-
me”.152

Paikallisella tasolla, kuten Kainuussa, henkikirjoittaja virkansa puolesta seurasi asutuk-
sen kehittymistä näköalapaikalta. Henkikirjoittaja J. Huovinen valitti, että metsänhoitajat
näkivät jokaisen uudistalon perustamisyrityksen haitallisena metsänhoidolle. Tosin ”osa on
suomalaisella itsepintaisuudella ryöminyt ruununmaata ympäröivän kiinalaismuurin yli ja

148.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 92–93. Esimerkiksi Iin hoitoalueella vuosisadan vaihteessa metsänhoitaja
arveli kruununmetsien asuttamista koskevaan kyselyyn, että ”miksi olen huomannut pyrkii irtolais- ja tilaton
väki kruununtorppariksi pääasiallisesti saadakseen asuntoa perheelleen vain ei juuri maaviljelyshalusta jos-
kus voi myös huomata toivon päästä Metsästä osalliseksi vaikuttavan tähän torppariksi pyrkimyshaluun.”
Ha:3, Kruununmetsien asuttamista koskevia tietoja ja ehdotuksia Iin hoitoalueessa. Iin tpa. OMA. 

149.Helander 1949, s. 284.
150.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 95.
151.Seitajärvi 1992, s. 34.
152.Sjölin 1890, s. 3.
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asettunut metsäherrain mielialasta huolimatta sinne asumaan jääden tuohon aikoinaan jo-
tenkin turvattomaan ruununtorpparin asemaan”.153

Uudisasukkaan oikeudellinen asema heikkeni 1800-luvulla, jolloin kruununmaiden
asuttaminen muuttui entistä useammin kruununmetsätorppa-asutukseksi. Uudet asukkaat
joutuivat useasti ulkopuolisten ansioiden varaan, koska kruununmetsätorppareilta puuttui
puunmyyntioikeus ja torpat usein perustettiin erämaapitäjien huonosti maatalouteen sopi-
ville seuduille. Kruununmetsätorppareista tuli luonnollisesti käyttövoimaa nousevalle met-
säteollisuudelle.154

Kruununmetsätorppien kontrahdeissa määrättiin torpille raivausvelvollisuus. Seuraavan
20 vuoden aikana olisi pitänyt raivata vuosittain puoli tynnyrinalaa niittyä sekä neljännes
tynnyrinalaa peltoa. Kaikilla raivausvelvollisuutta ei ollut; syynä lienee se, että raivauskel-
poista maata ei ollut. Raivausvelvollisuudesta jäätiin jälkeen lähes joka tapauksessa. Kyse
lienee ollut ennemminkin velvollisuuden epärealistisuudesta kuin raivaushalujen puuttees-
ta. Metsähallituksen tarkoitus oli siirtää torpparit maanviljelyyn pois metsää tuhlaavien
elinkeinojen parista.155

Hyrynsalmen hoitoalueen metsänhoitaja Midas Waenerberg ehdotti vuonna 1898, että
torppien perustaminen kiellettäisiin muutamaksi vuodeksi. Metsänhoitajat vetosivat muun
muassa siihen, että torppien perustaminen aiheutti paljon työtä. Samalla valiteltiin sitten si-
tä, että alueella oli runsaasti irtokansaa, joka ei löytänyt asuinsijaa yksityisten mailta.156

1890-luku ei tuonut ratkaisua kruununmaiden asuttamiseen. Joissakin kunnissa asutus-
painetta purki lisääntynyt muuttoliike, mutta yhä enemmän tilattoman väestön aseman huo-
nous herätti keskustelua. Puolueittain alettiin valmistella torppariohjelmaa, mutta kiinnos-
tuksen kohteena olivat enemmän yksityismaiden torppariolot. Tilattoman väestön ongel-
mien pohtiminen siirtyi yhä useammin komiteoihin. Käytännön tasolla parannusta tuli vuo-
sisadan vaihteessa, jolloin kruununmetsätorppien vuokrasopimusmallia uusittiin ja oikeuk-
sia vahvistettiin.

Varsinainen sysäys kruununmetsätorpparien aseman muuttumiseen tuli tilattoman väes-
tön alakomitean mietintöjen muodossa. Alakomitea aloitti toimintansa vuonna 1899, jol-
loin keisarin määräyksestä varattiin kaksi miljoonaa markkaa valtion varoja tilattoman vä-
estön maanhankintaan. Komitean toiminta jatkui vuoteen 1906 saakka. Vuonna 1904 jul-
kaistiin mietintö kruunun metsämaiden asuttamisesta. Komitea totesi mietinnössään, että
kruununmetsätorpparius ”on osoittanut vievänsä tyydyttäviin tuloksiin kruununmaan asut-
tamisessa ... .”157

Kysymys valtionmaiden asuttamisesta 1800-luvun lopulla kehittyi Hannes Gebhardin
mukaan enemmän puolue- kuin asiakysymykseksi. Toisaalta Gebhard kirjoitti vuonna
1896 Valvojassa: ”Jollei pääsylupa olisi ollut niin monen mutkan takana, olisi asutus kruu-
nunmetsissä tällä hetkellä epäilemättä paljoa lukuisampi kuin se todellisuudessa on, mutta
yleinen taloudellinen tila olisi tämän väestön keskuudessa epäilemättä myöskin paljon al-
haisempi kuin se on.”158

153.Tervonen P. 1992, s. 47. Tervonen on käyttänyt Claudelinin kokoelman J. Huoviselle kuuluneita asiakirjoja.
OMA.

154.Kerkelä 1991, s. 106.
155.Tervonen A. 1991, s. 58.
156.Tervonen P. 1992, s. 54.
157.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 12.
158.Alanen 1964, s. 150.
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Vuosisadan vaihteen komiteanmietinnöt osaltaan saivat mielenkiinnon nousemaan,
mutta ratkaisu kruununmaiden asukkaiden kohtalosta jäi vielä odottamaan vuoroaan kah-
deksi vuosikymmeneksi. Asutusasiaa tutkinut komitea totesi seuraavasti: ”Ulkomaalla sa-
maten kuin osaksi jo kotimaassakin saavutettu kokemus uudisasutuksen alalla on vaikutta-
nut sen, että asiaaharrastavissa piireissä ja suuren yleisön keskuudessa meillä aikaisemmin
vallinnut kiihkeä erimielisyys kruununmetsämaitten käyttämisestä ilmeisesti on asettu-
maan päin ja asiallisempi käsitys yhä enemmän voittanut alaa.”

Alakomitean mukaan vuoden 1851 lainsäädäntö asetti hyvin suuria vaatimuksia metsän-
hoitojärjestelmälle ja 1900-luvun alun tilanteessa suureksi osaksi vaatimukset olivat jää-
neet täyttämättä. Kruununmetsämaiden asuttamista pohtineen alakomitean mielestä met-
sänhoito oli etusijalla kruununmaiden käyttämisessä. Maanviljelykselle luovutettaisiin ai-
noastaan sellaiset maat, joita valtion metsänhoito ei tarvinnut tai jotka eivät yksityisten
omistuksessa tuottaneet haittaa valtiolle.159

Alakomitean mielestä kruununmetsätorppalaitos vastasi suunnilleen ”irtaimen väestön
tarpeita ja kohtuullisia toivomuksia --- kruununmetsätorpat muodostavat tarkoituksen mu-
kaisen laitoksen, jonka kehitysmahdollisuus valtion vastaisessa asutuspolitiikassa ansaitsee
saada tärkeän sijan”.160

Mietinnön mukaan 1900-luvun alussa kruununmetsätorppareita oli koko Suomessa lä-
hes 24 000 ja torppia oli noin 3 500. Oulun läänissä oli noin 2 166 torppaa, joissa asui
12 040 ihmistä. Eniten torppia oli Suomussalmella, 260 torppaa, ja noin neljäsosa pitäjän
väestöstä oli kruununmetsätorppareita. Pudasjärvellä oli 239 torppaa, Rovaniemellä 190,
Puolangalla ja Kuhmoniemellä 114. Muualla torppien lukumäärä jäi alle sadan torpan.161

Kruununmetsätorpparien nousu ”syöpäläisistä” tarkoituksenmukaiseksi laitokseksi ei
kuitenkaan lopullisesti toteutunut. Vielä 1900-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä
jatkoivat edelleen epämääräistä aikaa valtionmaiden asuttamisessa. Laki valtion metsämai-
den asuttamisesta ja niillä olevien vuokra-alueiden lunastamisesta 1922 ja Lex Kallio
(maan pakkolunastus asutustarkoituksiin) alkoivat purkaa valtionmaiden asutusongelmaa.
Alkoi itsenäistymisen aika.

Asutuspolitiikan ja metsäpolitiikan yhteentörmäyksen taustalla oli se, ettei kruununmet-
siä tunnettu tarpeeksi hyvin. Puureservin suuruudesta ja Pohjois-Suomen asutusoloista ei
ollut riittävästi tietoa. Asutusta ei osattu tai voitu ohjata alueille, joissa olisi ollut todellisia
viljelymahdollisuuksia. Ohjakset pidettiin tiukalla koko ajan, sillä erilaisten etujen ristirii-
dassa paikallinen huutavan ääni kruununmetsässä ei kuitenkaan kuulunut kovin kauaksi.
Koko 1800-luvun ajan kruununmetsätorpat olivat ylimääräisenä lisänä metsänhoitajien
tehtäväluettelossa. Metsätalouden ja metsänhoidon sijasta suurimpana työkenttänä monella
hoitoalueella olikin asutuspolitiikka. Tähän tehtävään koulutus ei antanut valmiuksia. 

Kruununmetsien asukkaiden elämää leimasi koko ajan epävarmuus ja väliaikaisuus. Tu-
levaisuus saattoi olla kiinni yksistään metsänhoitajasta. Lisäksi valtion hakkuuoikeus vä-
hälukuisten uudistilallisten metsiin koettiin epäreiluna. Käytännössä asutus ei edennyt tä-
täkään kautta. Syyt tähän olivat syvällä yleisessä valtakunnan tason politiikassa. Yksittäi-
sen asukkaan ja perheen oli vaikea ymmärtää, miksi avoinna ollut metsä ei ollutkaan avoin-
ta. 

159.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 1–10, 96.
160.Komiteanmietintö 1901:12b, s. 199–200.
161.Komiteanmietintö 1901:12b, taulu I. Koko maan torppien lukumäärät luvussa 3.2.2.
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Metsähallitus ja kruununmetsätorpparit kamppailivat samasta resurssista, mutta yksit-
täisen ihmisen onnella kruununmetsissä ei ollut painoarvoa. Tarvittiin vuosia kestänyt lain-
säädäntö- ja komiteatyöskentely, joka todellisuudessa siirsi ongelmaa eteenpäin 1900-lu-
vulle. Tarvittiin myös henkilöitä, jotka pitivät kruununmaiden asutusta esillä julkisuudessa.
Siltikin kiinalaismuurin yli yrittäneiden määrä jää arvoitukseksi.



4 Perinteinen metsänkäyttö — haaskaustako?

4.1 Kaski

4.1.1 Kaski, viljan antaja

”Metsän hävittämistä, missä Suomalainen ylipäänsä on tuiki taitavaksi oppi-
nut, edesauttavat puolettomasti säännötön karjan syöttäminen, kaskien poltto
ja ne ylen turmelevaiset kulovalkeat, taikka paremmin puhuen näitä kolmea
keinoa käytetään kaikkia saman suuren tarkoituksen, nimittäin metsän hävittä-
misen, aikaan saamiseksi. Harvoilla eroituksilla onkin tämä tarkoitus, minun
näkemissäni maakunnan osissa, täydellensä ennätetty.”1

Kaskea poltettiin 1800-luvulla vielä koko Suomessa; ulkopuolelle jäivät vain pohjoisin
Lappi ja Länsi-Suomi. Pohjoisimman Suomen osalta kaskiviljelyä rajoitti viljan menesty-
minen. Niillä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla, joilla ei kaskea poltettu, poltettiin
sen edestä kytöä. Harvaan asutuilla seuduilla kaskiviljely oli kuitenkin perinteisen maan-
viljelyn edullisin viljelykeino. Kaskiviljelyn levinneisyyttä on tutkimuskirjallisuudessa
käsitelty nimenomaan viljanviljelyn yleisyyden ja taloudellisen merkityksen kannalta, ei
niinkään metsänkäyttömuotona. Tässä yhteydessä kaskenpolton merkitystä maataloudel-
le on tyydytty tarkastelemaan vain rukiin kaskisatojen kautta.

Tavallisen kasken (lehti- ja sekametsäkaski) tai huuhtakasken (havumetsään tehty)
käyttöaika kaadosta ahoksi vei noin kolmesta kymmeneen vuoteen riippuen siitä, mon-
tako satoa kaskesta otettiin ja mitä viljaa kaskeen kylvettiin. Raivauksen ja viljelyn jäl-
keen kaski ruohottui, jonka jälkeen se kelpasi laitumeksi. Koivut ja lepät alkoivat vähitel-
len vallata kaskea, tosin taimettuminen viivästyi karjan laiduntamisen takia. Tasaikäinen
lehtimetsä sopi uudelleen kaskettavaksi 15–30 vuoden kuluttua. Vähitellen päästiin kier-
toviljelyyn, jolloin sama kaski saatettiin kasketa muutaman kymmenen vuoden väliajoin.

Kaskiviljelyn keskimääräinen tuotto voidaan esittää kaskisatojen jyväluvulla. Jyvälu-
kujen perusteella on päätelty, että tavallisesta kaskesta saatiin yleensä sama tai vähän pie-

1. von Berg 1859 (1988), s. 9.
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nempi pinta-alasato kuin pellosta. Kaskisadot alkoivat 1800-luvulla jäädä selvästi jälkeen
peltojen tuotosta. Havumetsissä harjoitetun huuhtaviljelyn osalta tilanne oli toinen. Huuh-
tasta saattoi huippuvuosina saada jopa 25 tynnyriä rukiita puolta hehtaaria kohden. Pel-
losta vastaava tulos oli yhdeksän tynnyriä. Ohraa ei Pohjois-Suomessa viljelty kaskessa,
koska pellossa ohrasta saatiin huomattavasti parempia satoja.2 

Verrattaessa kaskiviljelyä ja peltoviljelyä ei voida sanoa kummankaan viljelymuotona
olleen toinen toistaan huonompi. Satomäärät vaihtelivat olosuhteiden ja kaskityyppien
mukaisesti. Varsinkin Pohjois-Suomessa huuhta-alueet saivat korkeampia satoja kuin pel-
toviljelyalueet. Kasken aseman heikentymiseen vaikutti väestönkasvusta aiheutunut asu-
tuksen tihentyminen. Metsien puutteen takia kaskikierto tiheni, jolloin se alkoi muistuttaa
ryöstöviljelyä. Tästä aiheutui puolestaan se, ettei kaski enää tuottanut samassa määrin vil-
jaa.

Kaskiviljelyn tuotto alkoi laskea 1800-luvun alkupuolella. Syynä oli sopivien kaski-
metsien väheneminen. Toisena syynä oli muiden metsänkäyttötapojen kannattavuuden
nousu. Varsinkin Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa tervasta sai paremman tulon kuin kas-
kesta. Myös valtiovallan kielteinen suhtautuminen vähensi kaskeamista. Vain harvaan
asutuilla seuduilla kaskiviljely saattoi vielä kilpailla peltoviljelyn kanssa.3 Osansa oli
myös tuontiviljan halpenemisella.

Ennen 1800-luvun puoliväliä Soinisen mukaan Pohjois-Suomessa Kuusamossa, Ranu-
alla, Taivalkoskella ja Suomussalmella saatiin yli 50 % ruissadosta kaskista. Kainuussa ja
Pudasjärvellä rukiista tuli 25–50 % kaskista. Oulujärven ympäristössä saatiin alle 25 %
rukiista kaskista. Tervanpolton leviäminen ajoi kaskiviljelyn yhä syvemmälle Kainuu-
seen pois välittömästi Oulujärven rantamilta. Kaskiviljelyn levinneisyys käy ilmi kartasta,
joka esittää kaskenviljelyn laajuutta ruissatojen osalta vuonna 1830. Soinisen mukaan
kartan voi katsoa osoittaneen tilannetta hiukan ennen 1850-lukua.4

2. Soininen 1975, s. 60–73; Korhonen 2003, s. 405–408. Huuhta eli huhtakaski tehtiin mieluiten sankkaan kuu-
sikkoon.

3. Soininen 1975, s. 60–73.
4. Soininen 1975, s. 57 (kartta 2.).
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Kartta 4. Pohjois-Suomen kaskiviljelyalueet 1830-luvulla.

Lähde: Soininen 1975, s. 57. Suomen kaskiviljelyalueet 1830-luvulla (kartta 2).

Kruununmetsien tarkastuskomissio totesi 1860-luvun lopulla, että Oulun läänin kihlakun-
nissa pääsääntöisesti kaskeamista ei harjoitettu tai sen harjoittaminen oli merkityksetön-
tä. Poikkeuksena olivat Kuusamon, Pudasjärven, Hyrynsalmen ja Puolangan alueet.5

Kaskenpolton yleisyyttä kuvaavat myös A. G. Blomqvistin mainitsemat tiedot
1860-luvulta, jolloin hän teki metsähallituksen rahoittaman tutkimusmatkan myös Poh-
jois-Suomeen. Kuusamon seutua Blomqvist piti varsin viljavana seutuna. Tällä Blomqvis-
tin kierroksella vuonna 1868 kiivettiin myös Nuorusen laelle. Laelta saattoi nähdä yhdellä
kertaa 14 kasken savut. Viisi kuloa paloi Venäjän puolella ja loput Suomen puolella.6

Kajaanin kihlakunnan eli nykyisen Kainuun vahva asema kaskenpolttajamaakuntana
säilyi pitkään. Vielä 1880-luvun loppupuolella metsänhoidontarkastaja B. Heikel totesi,
että Pohjois-Suomessa kaskeamista harjoitettiin vain Sotkamossa. Muissa Kajaanin kihla-

5. Komiteanmietintö 1872:2, liite.
6. Helander 1938, s. 72.

Ruissato kaskista 
prosentteina
rukiin kokonaissaldosta

10–25 %

25–50 %

50– %
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kunnan kunnissa kaskettiin poikkeuksellisesti ja kaskeaminen oli edelleen koko ajan
vähenemässä.7 Pohjois-Suomessa kaskialueet olivat jo alusta alkaen varsin pieniä, koska
kaskiviljaa käytettiin pääasiassa omaan tarpeeseen. Kaskeamista hillitsi myös kaskeamis-
kelpoisten rehevähköjen metsämaapohjien puute. Tervatalouden intensiivisyys vei pohjaa
kaskitaloudelta, ja vastaavasti erikoistuminen karjatalouteen vähensi viljanviljelyä.

Pentti Alhon tutkimuksissaan käyttämien kuvernöörin kertomusten mukaan kaskivilje-
lyn osuus koko viljantuotannosta oli vähäistä Pohjois-Suomessa. Oulun läänissä vuonna
1878 vain 0,01 % viljasta saatiin kaskesta. Vuonna 1891 osuus oli 0,11 %, ja vuonna 1900
osuus oli laskenut nollaan. Muualla maassa vastaavasti vuonna 1878 viljasadosta saatiin
kaskesta 3,02 %, vuonna 1891 2,36 % ja vuosisadan vaihteessa 1,28 %.8

Kokonaisuudessaan kaskenpolttoa koskevat tilastotiedot ovat suurpiirteisiä. Esimer-
kiksi 1870-luvun tilastot antavat vääristyneen kuvan sen ajan kaskiviljelyn yleisyydestä,
sillä tilastoinnin ulkopuolelle jäivät kokonaan laidunta varten poltetut kasket.9 Kasken-
polton tilastoinnin luotettavuutta epäili myös varsinaiseksi kaskitutkijaksi luonnehdittava
Olli Heikinheimo, joka laajassa tutkimuksessaan piti vanhimpia tietoja subjektiivisina,
ristiriitaisina ja epäluotettavina. Todellisia tilastollisia tietoja kaskenpolton yleisyydestä
on saatavissa vasta 1800-luvun lopulta.10

Heikinheimo on tutkimuksessaan laskenut kaskimaan osuutta kasvullisesta metsä-
maasta. Aineisto oli laadittu lääneittäin vuosina 1841–1872. Oulun läänistä mukana olivat
alat, jotka oli mitattu vuosina 1751–1861. Koko maassa kaskialaa oli tuona aikana yli 4,1
miljoonaa hehtaaria, ja Oulun läänissä eli koko Pohjois-Suomessa kaskialaa oli yli
300 000 hehtaaria. Kuopion läänissä kaskialaa oli noin miljoona hehtaaria. Kaskimaan
osuudeksi kasvullisesta metsämaasta (kaski- ja kangasmaa yhdessä) Oulun läänissä tuli
15 %. Koko maan prosenttiosuus oli 35,3 %. Hämeen, Viipurin, Mikkelin ja Kuopion lää-
neissä kaskimaan osuus vaihteli 50–60 % välillä.11

Oulun läänin kaskiala jäi prosentuaalisesti pieneksi muun maa-alan suuruuden tähden.
Lisäksi kaskeaminen keskittyi yhä enemmän nykyisen Kainuun kuntiin. Vuosisadan lop-
pupuolen tilanne käy selvästi ilmi tiedoista, joita yksityismetsäkomitea keräsi yksityis-
metsien osalta vuodelta 1898. Sotkamossa peräti 12 % ruiskylvöstä saatiin kaskista, Kuh-
moniemellä 8 %, Kajaanin maalaiskunnassa 4 %, Paltamossa 3 % ja Pyhäjärvellä 2 %.12

Heikinheimon kaskitutkimuksen mukaan edellä mainituissa pohjoissuomalaisissa kun-
nissa kaskettiin vielä 1900-luvun alussa. Vuonna 1913 Oulun läänissä ei ollut enää kuntia,
joissa kaskeaminen olisi ollut edes hyvin harvinaista. Sen sijaan itäisessä Suomessa oli
kuntia, joissa kaskettiin intensiivisesti. Pohjois-Suomessa kaskenpoltto jäi yksittäista-
pausten varaan.13

Vielä 1800-luvulla kaskiviljely oli merkittävä, mutta jo taantumassa ollut viljelymuoto,
jota valtiovalta yritti säännöstellä metsälainsäädännöllä. Kaskiviljelyn osalta onkin
oikeampi puhua metsänkäyttömuodosta kuin pelkästä maatalouden osa-alueesta. Kasken-
polttoa on pidetty vanhimpana ja alkukantaisimpana viljelymenetelmänä, joka perustui

7. Finska Forstföreningen ptk. 25.–26.1887, s. 18–19. Finska Forstföreningen Meddelanden FFM 6/1889.
8. Alho 1968, s. 167–169.
9. Soininen 1975, s. 70, 385.
10. Ks. Heikinheimo 1919.
11. Heikinheimo 1919, s. 60. Kasvullisen metsämaan määrä lienee tässä vaiheessa summittainen.
12. Komiteanmietintö 1900:4, s. 462.
13. Heikinheimo 1919, kartta 4.
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kasvavan puun polttamiseen ja polton seurauksena syntyneiden muutoksien hyväksikäyt-
töön. Kaskenpolttoa kuvataan primitiiviseksi ryöstöviljelyksi, sillä kaski yleensä pystyi
antamaan vain yhden kunnon viljasadon. Tällöin on kuitenkin unohdettu kasken käyttö
muihin tarkoituksiin, kuten laiduntamiseen. Koko Pohjois-Suomen osalta on myös muis-
tettava, että kaskiviljely oli aivan 1800-luvun lopulla jo taantunut. Vain Kainuu ja Koillis-
maalta Kuusamo muodostivat poikkeuksen.

Pelkkiin prosenttimääriin tai hehtaarimääriin katsottaessa kaskiviljelyllä ei ollut koko
Oulun läänin kannalta suurta merkitystä. Yksityisen ihmisen kohdalla tilanne oli jo toi-
nen. Kainuun yksityismetsissä saatiin vielä 1800-luvulla osa viljasadosta suoraan kas-
kesta. Kaskeamisen merkitys pohjoissuomalaisen metsäluonnon muokkaajana tai osana
metsänuudistamisprosessia on vielä tutkimatta.

4.1.2 Kaski ja valtiovalta, metsän puuta vai kasken viljaa?

Metsälainsäädännöllä pyrittiin jo 1600-luvulla rajoittamaan kaskenpolttoa. Tosin Pohjan-
maan osalta 1700-luvun kuvauksissa ei valitettu juurikaan kaskenpolton metsää tuhoavas-
ta vaikutuksesta. Valitukset kohdistuivat enemmänkin tervanpolttoon. Erilaisia kaskea-
miskieltoja toistettiin vuoden 1793 metsäasetuksessa. Vuoden 1805 metsälaissa kaskivil-
jelyn määräykset säilyivät suurin piirtein ennallaan. Metsälakikomitea 1840-luvun alusta
sen sijaan ei juurikaan maininnut kaskeamista metsiä hävittävänä elinkeinona, vaan sen
mukaan nimenomaan liikasahaus hävitti metsää.14

Pelkästään metsälainsäädännöllä ei kuitenkaan muutettu kaskiviljelyn asemaa. Ison-
jaon jälkeen talolliset pitivät yleensä paremmin huolta omista metsistään, jolloin vapaa
kaskeaminen metsissä loppui. Savossa tilanne johti siihen, että ennen isoajakoa parhaim-
mat metsämaat kaskettiin kilvan. Kaskeaminen yleensä kiihtyi ennen isoajakoa.15

Vuoden 1851 metsäasetuksen mukaan kasken polttamiseen varsinaisilla kruununmailla
aitauksien ja viljelyksien ulkopuolella tarvittiin kuvernöörin lupa. Metsähallitus ei itse
päässyt vaikuttamaan kaskilupapäätöksiin, vaikka väliaikainen hallinto oli alkanut toimia
samana vuonna. Kaskiviljelyä koskevat päätökset tehtiin kruununmaiden osalta edelleen
senaatissa. Samoin määrättiin, ettei kaskesta saanut ottaa enempää kuin kaksi satoa.

Vuoden 1851 metsäasetuksen tärkein anti Pohjois-Suomen kannalta oli se, että varsi-
naisilla kruununmailla viljelyksien ja aitauksien ulkopuolella kasken polttaminen oli kiel-
letty, ellei ollut kuvernöörin lupaa. Vaikka kaskenpolttoa oli säännelty useilla asetuksilla,
niin sitä todellisuudessa harjoitettiin vielä vapaasti 1850-luvulla. Perintötilan omistajaa-
kin kiellettiin vain väärinkäyttämästä metsäänsä, jottei tilan veronmaksukyky olisi joutu-
nut vaaraan.16

Olli Heikinheimon kaskitutkimuksen mukaan pelkkä isojako yksin ei olisi lopettanut
kaskeamista. Kaskeaminen oli usealla seudulla yleisimmillään juuri ennen isoajakoa, ja
metsähallituksen tulo yhdessä isonjaon kanssa alkoi vähentää kaskeamista.17 Antero

14. Heikinheimo 1919, s. 25–27; Kekkonen 1987, s. 91.
15. Soininen 1975, s. 74.
16. Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaanmaassa 9.9.1851, esim. § 45–58

koskien kaskenpolttoa.
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Heikkinen toteaakin, että metsäasetus vuodelta 1851 ja ”metsävirkakunnan tulo käynnisti-
vät kiihkeän taistelun, jonka laineet madaltuivat vasta isonjaon päättymisen jälkeen
1870-luvulla”. Esimerkiksi kuhmolaiset ottivat jo vuonna 1853 kantaa kappelikokouk-
sessa kaskeamisen vaikeutumiseen ja päättivät anoa kaskeamisen sallimista ainakin 15
vuoden ajan, olihan valtaosa tiloista kruununtiloja. Asiaan palattiin kesäkuun 1860
kappelikokouksessa, jossa todettiin, että peltoviljelyn edistyminen oikeastaan piti rahoit-
taa ”halmeruukilla”.18

Kajaanin tarkastuspiirin vuosikertomuksessa 1865 todettiin, että niin tervanpolttoa
kuin kaskenpolttoakin oli saatu rajoitetuksi merkittävästi sen jälkeen, kun alueen metsät
tulivat metsähallinnon alaisiksi.19 Kaskista viljansa ottaneet ymmärsivät jo 1850-luvulla
ja heti 1860-luvun alussa, että heidän toimeentulonsa oli nyt vaarassa metsähallinnon tiu-
kan linjan myötä. Myös pudasjärveläiset pyysivät elokuussa 1860 pidetyssä kokouksessa,
että he saisivat jatkaa kaskeamista kaukana jokialueista. Kokouksessa oli läsnä senaatin
talousosaston varapuheenjohtaja Fabian Langenskiöld.20 Langenskiöld ehdottikin sittem-
min, että kruununmaiden asukkaille olisi annettu lupia kaskeamiseen muutaman tynnyrin-
alan suuruisella alalla. Samalla kertaa virkamiesten olisi pitänyt pitää huoli siitä, että
alalle kylvettäisiin männynsiementä.21

Pohjois-Suomen osalta voi pitää paikkansa se, että kaskeaminen kiihtyi ennen isoaja-
koa tai pikemminkin sen kuluessa. Mutta sitä ei niinkään pystytä sanomaan, kiihtyikö
kaskeaminen vain isonjaon pelossa. Esimerkiksi Pudasjärven nimismiehen kertomusten
mukaan kaskeaminen kiihtyi 1860-luvun lopulla, koska tuolloin tietyin ehdoin annettiin
lupa kaskeamiseen kruununmailla.22 Nimismiehen näkökulmasta metsähallinto itse edisti
kaskeamista.

Vaikka kaskeamista oli vuosisatojen ajan rajoitettu lainsäädännön keinoin, niin usein
paikalliset edut menivät valtakunnan etujen edelle. Paikalliset viranomaiset eivät olleet
valvoneet kaskikieltoa, koska heidän veropalkkansa oli ollut suoraan riippuvainen siitä,
pystyikö talonpoika veronsa maksamaan. Toisaalta kaskeamisen on todettu lainmääräyk-
sien myötä helpommin hävinneen niiltä seuduilta, jossa sen taloudellinen merkitys ei
muutenkaan ollut suuri.23 Metsähallituksen virkamiesten palkka ei ollut lainkaan riippu-
vainen talonpoikien veronmaksukyvystä, joten heillä ei ollut syytä katsoa kaskeamista
sormien läpi.

Metsähallinto katsoi kaskeamisen luvattomaksi metsänkäytöksi. Vapaaseen kaskeami-
seen tottunutta väestöä ohjattiin noudattamaan lainsäädäntöä eli hakemaan lupaa kaskea-
miseen. Luvattomasti tehdyillä kaskilla metsähallitus ryhtyi metsänuudistuksiin vuokraa-
malla kasket halukkaille viljeltäviksi. Luvattomista kaskista tuli eräänlainen metsänuudis-

17. Heikinheimo 1919, s. 24.
18. Heikkinen 2000, s. 18.
19. Db:1, vuosikertomus 1865, Kajaanin tpa. OMA. ”Den lifsbergning, som denne befolkningen till förene anli-

tade nämligen, svedje och tjärubruk, har efter det kronoskogens ställdes under forstnärlig vård jemväl i
betydlig mån inskränkts.”

20. Pöytäkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan
käyttöä koskevien kysymysten selvittelyä varten v.t 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja
1853–1888. Senaatin mvtmka. KA.

21. Langenskiöld 1861, s. 60.
22. Rytkönen 1978, s. 216; Bg:2, luettelo kaskimaista 1866–1874. Iin tpa. OMA.
23. Soininen 1975, s. 73–74.
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tuskeinokin, sillä itse metsänhoitaja saattoi käydä kylvämässä paloon männynsiementä.
Mainintoja on myös siitä, että väestölle olisi annettu siemeniä kylvöä varten.24

Kruununmetsien luvattomasta kaskeamisesta on jonkin verran tilastotietoja. Valtion-
mailla luvattomia kaskia oli vuonna 1861 Kuusamon ja Iin hoitoalueilla noin runsas 250
hehtaaria.25 Kruununmetsien tarkastuskomissio totesi 1860-luvun lopulla, että vähäistä
luvatonta kaskeamista esiintyi myös Sotkamon ja Hyrynsalmen alueella.26 Suomussal-
mella tilanne oli ratkaistu antamalla lupa lukuisten pyyntöjen jälkeen kruununmaiden kas-
keamiseen valvonnan alla vielä vuonna 1866. Myös Hyrynsalmella oli annettu kato-
vuonna 1868 tilattomille ja tilallisille kaskipalstoja kruununmetsistä hädän helpottami-
seksi.

Hyrynsalmelta, kuten niin monesta muusta pitäjästä, oli lähetetty sanomalehtiin vali-
tuksia huonosta vuodentulosta pitkin 1860-lukua. Erityisesti kaskeamiskielto ärsytti.
Hädän aikana kaskeamisen piti olla sallittua, sillä pelto ja kaski eivät antaneet juuri kos-
kaan yhtä aikaa katoa. Valituksessa kirjoitettiin: ”… eikö ole enää oikeutta metsänvilje-
lykseen, esim. terwan ja halmeen tekoon, joka on näihin asti ollut melkein ainoa elin-
keino”.27

Olli Heikinheimon keräämien tietojen mukaan vuosien 1865–1885 aikana kruunun-
mailla kaskettiin luvatta noin runsas 400 hehtaaria. Nämä luvut koskevat luonnollisesti
vain niitä kaskia, jotka tulivat ilmi. Iin tarkastuspiirin alueelta kaskettiin luvatta noin 350
hehtaarin laajuinen ala. Suurin osa eli noin 315 hehtaaria sijaitsi Iin tarkastuspiirin Kuusa-
mon hoitoalueella. Haaskausluettelon mukaan Kuusamossa oli vielä vuonna 1875 noin 50
hehtaaria luvatonta kaskea. Iin hoitoalueella luvattomien kaskien aika alkoi olla ohi. Kuu-
samossa vuonna 1876 metsäviranomaiset suorastaan hävittivät saadun sadon. Siihen osal-
taan oli vaikuttamassa vuonna 1875 metsänhoitajille annettu oikeus turmella takavari-
koitu luvattomien kaskien vihantakasvu.28 Koko Pohjois-Suomen kruununmetsien kan-
nalta kaskialat olivat pieniä.

Heikinheimon keräämät tiedot ovat samansuuntaisia kuin suoraan hoitoalueiden arkis-
toista saadut tiedot. Iin hoitoalueen metsänhoitaja Casimir Brander luetteloi eri puolilla
hoitoaluetta ilmitulleet luvattomat kasket. Branderin luettelo kattoi vuodet 1860–1868,
jolta ajalta kerättiin tiedot 273 tynnyrinalasta eli noin 186 hehtaarista. Luettelon mukaan
kaskenpolttaja (eli oikeastaan haaskaaja) ja tarkka polttoaika jäivät pääsääntöisesti tunte-
mattomiksi. Suurin osa luvattomista kaskista katsottiin vuokrakelpoiseksi yhdellä rup-
lalla tynnyrinalaa kohden. Kaskien koko oli yleensä 1–4 tynnyrinalaa; tosin joukkoon
mahtui myös Livojärven 14. vartiopiirin alueella vielä vuonna 1868 tavattu poikkeukselli-
sen suuri 25 tynnyrialan Akanvaaran kaski.

24. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan vuonna 1861 tekemän päätöksen mukaisesti annettiin kruununmetsissä
luvatta kaadetut kasket halukkaille viljeltäviksi. Metsänhoitajan tehtäväksi tuli männynsiemenen kylvämi-
nen, ja vuokraajan piti pitää ala aidattuna kolme vuotta kylvön jälkeen ja maksaa vuokraa rupla (neljä mark-
kaa) tynnyrinalalta. Siementen hankintaan määrättiin runsaasti varoja. Oulun läänissä metsänhoitajilla oli
oikeus antaa kaskeksi lehtimetsiäkin, mikäli viljelijä hankki ja kylvi havupuunsiementä viljansiemenen
ohella. Käytäntö oli voimassa vuoden 1874 loppuun. Heikel 1910, passim.

25. Alho 1968, s. 167; Strömborg 1862, s. 30.
26. Kommissionen 1868, s. 37.
27. Suometar 58/1865; Turpeinen 1986, s. 16–17.
28. Bd:2, metsänhaaskausluetteloita 1860–1882. Iin tpa. OMA; Heikinheimo 1919, s. 80–81; Heikel 1910, s. 26.
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Jo vuonna 1867 19. vartiopiirissä Pohjois-Taivalkoskella Kovavaaran kaskialue (neljä
tynnyrinalaa) annettiin vuokralle ilman korvausta sillä ehdolla, että kahden sadon jälkeen
kaskeen kylvettiin kahdeksan naulaa siementä tynnyrinalaa kohden.29 Sittemmin
1900-luvun alussa tehdyn metsätaloudentarkastuksen yhteydessä todettiin, että Taivalkos-
kella oli annettu ohjeeksi, että kaskeen piti kylvää 4–7 naulaa männynsiementä elokuussa
yhtä tynnyrinalaa kohti. Kaskivuokraksi oli määrätty 2–6 markkaa tynnyrinalalta. Tarkas-
taja totesi, että ”yleensä voi sanoa ettei näistä kaskeamisista ole ollut tarkoitettua tulosta.
Enimmäkseen kasvaa kaskimailla huonolloista koivua ja haapaa.” Tarkastajan mielestä
kaskialoilla hiiltyneistä puista näki, että noin 80–150 (vuosina 1770–1840) vuotta sitten
kuusi oli ollut merkittävä puulaji. Varsinaisia kaskialueita oli metsätaloudentarkastuksen
mukaan vähän.30 Metsätaloudentarkastajan tiedot 30 vuotta myöhemmältä ajalta tukevat
alkuperäisistä lähteistä saatuja tietoja. Männynsiemenen kylvö kaskiin oli selvä yritys
metsänhoidolliseen suuntaan. Tosin kylvön tulokset olivat vaatimattomia.

Lupakäytännöstä huolimatta laitonta kaskeamista harjoitettiin eri puolilla Koillis-
maata ja Kainuuta.31 Vielä 1860-luvulla kruununmetsien, yksityismetsien ja jakamatto-
mien yhteismetsien luvattomasta kaskeamisesta haastettiin käräjille. Tapaukset saatiin
harvoin vietyä tuomioon asti; useimmiten juttuja siirrettiin käräjiltä toisille ja näyttö jäi
puutteelliseksi. Tuomiokirjoissa luvaton kaskeaminen on sakko- ja tuomioluetteloissa
merkitty termillä ’svedjande’, josta ei voi päätellä suoraan, kenen metsään kaski oli kaa-
dettu.32 Kuhmossa vuosina 1852–1872 käräjille vietiin kymmenkunta tapausta. Syytet-
tyinä oli niin talokkaita kuin torppareitakin.33 Tosin näistäkään tapauksista ei käy ilmi,
kenen maalla kaski oli. Toisaalta viranomaisilla ei liene itselläänkään aina ollut var-
muutta, mikä maanluonto oli vielä isonjaon ollessa keskeneräinen.

Vielä 1900-luvun alussa silloisen Suomussalmen hoitoalueen metsänhoidon tarkastus-
asiakirjojen mukaan tavattiin ”tuskin missään tuoreempia maita tai saarekkeita, joita ei
olisi ruukattu, onpa paremman puutteessa kaskettu kuiviakin kankaita”. Heikinheimo itse
toteaa, että hänen mainitsemansa tiedot luvattomista kaskimääristä eivät vastaa todellista
tilannetta kruununmetsissä. Arviot onkin tehty kaadetun puumäärän mukaan. Yhtä tynny-
rinalaa eli noin puolta hehtaaria kohden kaadettiin 10 kuormaa (à 1,5 kuutiometriä)
puuta.34

Luvattomista kaskista siirryttiin luvallisiin jo 1860-luvun aikana. Kruununmaita vuok-
rattiin vuosittain toukokuussa ilman huutokauppaa. Paikkakunnan kirkossa ei kaski-
maista kuulutettu, vaan jokaisen halukkaan piti itse käydä ilmoittautumassa metsänhoita-
jalle. Kasken sai, mikäli oli luotettava, ja etusija oli luonnollisesti kruununmaan asuk-
kaalla. Luvallinen kaski merkittiin tarkoin, ja sen sai polttaa vain kerran. Poltetulta alalta

29. Förteckning å svedjeländer som anträffats inom Ijo revir. Be12:1, luettelo kaskimaista 1866–1871. Kaskea-
missopimuksia 1869–1873. Iin ha. OMA. Ks. myös Kommissionen 1868, s. 37.

30. Ee 106, asiakirjat vuosina 1908–1909, 1922 toimitetusta metsänhoidontarkastuksesta Taivalkosken hoitoalu-
eessa Iin tarkastuspiiriä. Mha. KA.

31. Bd:2, metsänhaaskausluetteloita 1860–1882. Iin tpa; OMA. Turpeinen 1988, s. 332; Tervonen P. 1992, s. 25.
Tervosen tieto perustuu Oulujärven tarkastuspiirin vuosiraporttiin 1892. Ea 4:1. OMA.

32. CIa:55–67, Pudasjärven käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1865–1875. Kemin tka. OMA.
33. Heikkinen 2000, s. 20. Syytettyjen penkille joutui myös valtiopäivämiehenäkin toiminut talollinen Lauri

Määttä. Määttä oli polttanut kaskea Katerman kylän yhteisellä jakamattomalla maalla. Hän vapautui syyt-
teestä, koska nimismies ei pystynyt osoittamaan muuta tarkoitusta kaskeamiselle kuin pellon teko.

34. Heikinheimo 1919, s. 80.



137
sai ottaa korkeintaan kaksi satoa. Viljansiemenen kylvön yhteydessä piti mullata myös
havupuunsiemen, joka oli siis hankittu joko itse tai saatu metsänhoitajalta. Vuokra piti
maksaa metsäkasöörille ennen sadonkorjuuaikaa, ja kuitti piti näyttää metsänhoitajalle
ennen viljanleikkuuta.

Viljankorjuun jälkeen kaski piti aidata; aidantekoon oli pitänyt varata puut jo ennen
polttoa. Aidan piti pysyä ehjänä ainakin viisi vuotta, ja sen jälkeen aita piti jättää metsän-
hoitajan huostaan. Jos aidasta ei pidetty huolta, niin metsänhoitaja saattoi teettää työn lai-
minlyöjän kustannuksella. Vuoden 1875 jälkeen kaskimaiden vuokrat nousivat ja aitaa
piti pitää kunnossa vähintään kahdeksan vuotta. Suuntauksena oli se, että kaskenpoltto
alkoi olla enemmän metsänuudistuskeino kuin viljanviljelytapa. Varsinaisissa kruunun-
puistoissa kaskeaminen oli kielletty kokonaan. Myös kolottujen tervametsien pohjia
annettiin kasketa.35

Pohjois-Suomessa kruununmetsämaista vuokralle annetuista kaskista on tilastotietoja
vain muutamilta hajavuosilta. Mielenkiintoista on se, että vielä 1860-luvun lopulla met-
sänhoitajat laativat luetteloita kaskeamiskelpoisista maista. Esimerkiksi Simon hoito-
alueella oli vuonna 1869 merkitty kaskeamiskelpoiseksi maaksi lähes 8 000 hehtaaria,
vaikka alue ei enää mitään varsinaista kaskiseutua ollutkaan. Muonion hoitoalueeltakin
metsänhoitaja Hjerta löysi noin 165 hehtaaria kaskeamiskelpoista metsämaata. Kasken-
polttajia ei sen sijaan löytynyt näiltä seuduilta. Iin hoitoalueella, eli pääosin Pudasjärven
ja Taivalkosken alueella, metsänhoitaja luetteloi kaskeamiskelpoisia maita noin 67 000
hehtaaria.36 Kaskeamiseen otettiin nyt aivan erilainen asenne: taustalla olivat nälkävuo-
det, joten metsähallituskin joutui miettimään väestön toimeentulon helpottamista.

Heikinheimon keräämien tietojen mukaan juuri Iin tarkastuspiirissä (johon Iin hoito-
aluekin kuului) annettiin eniten kaskimaita vuokralle. Esimerkiksi vuonna 1870 Iin alu-
eella noin 95 hehtaaria annettiin vuokralle. Kajaanin tarkastuspiirin alueella annettiin
vuokralle runsaat 40 hehtaaria. Koko maassa vuokrattiin runsaat 140 hehtaaria kaski-
maata. Vuonna 1874 koko maassa annettiin vuokralle enää vajaat 12 hehtaaria kaski-
maata, mikä oli suuri pudotus aikaisempiin vuosiin verrattuna.37

Vuonna 1870 marraskuussa Iin hoitoalueen metsänhoitaja Casimir Brander laati luette-
lon kaskimaan vuokraajista, jotka olivat vuosina 1869–1870 kaataneet ja polttaneet kas-
kea Iin hoitoalueella eri vartiopiireissä metsähallituksen luvalla.38 Seuraavan vuosisadan
alkupuolella tehdyissä metsätalouden tarkastuksissa käytiin läpi samat Taivalkosken
kruununmailla poltetut luvalliset kasket 1870-luvulta. Kaskialueet olivat vielä hyvin tun-
nistettavissa.39

35. Kommissionen 1868, s. 37; Heikinheimo 1919, s. 27–29. Tiedot siitä, kuinka paljon tynnyrinalaa kohden piti
kylvää, vaihtelevat. Tämän tiedon mukaan kylvettiin neljä naulaa siementä, myöhemmin riitti kaksi naulaa.
Kaskivuokraksi vakiintui ensimmäisestä sadosta 2–6 markkaa tynnyrinalalta, ja toisesta sadosta maksu
nousi 3–9 markkaan.

36. Be12:1, luettelo kaskimaista. Simon ha. OMA; Luettelo kaskenviljelykseen soveliaista metsämaista 1870.
BVf:1, sekalaiset muut luettelot. Muonion ha. OMA. Förteckning på skogstraktet inom kronoskogarne af Ijo
revier, hvilka projecteras att upplåtas till svedjande. Bg:2, luettelo kaskimaista 1866–1874. Iin tpa. OMA.

37. Heikinheimo 1919, s. 81–82.
38. Förteckning på skogstrakter inom kronoskogarne af Ijå revier hvilka på grund av Kejserliga Senatens begi-

vafvande av den 23 December 1868 upplätit till svedvande. Bg:2, luettelo kaskimaista 1866–1874. Iin tpa.
OMA. Samassa luettelossa on mainittu nykyisen Posion kunnan alueelle kuuluvat 15. vartiopiirin Korppi-
vaara (Matti Kynsijärvi), 14. vartiopiirin Akanvaara (Johan Holappa) ja Anetvaara (Johan Väinämö) ja 8.
vartiopiirin Tilsanvaara.
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Juuri näitä samoja metsähallituksen luvalla kaskettuja alueita oli merkitty jo huhti-
kuussa 1869 luetteloon, johon aluemetsänhoitaja Casimir Brander merkitsi Iin hoitoalu-
eesta hänen mielestään kaskeamiskelpoiset metsäalueet.40 Juuri tällaisten luetteloiden
kautta on mahdollista saada hyvinkin tarkkoja tietoja hoitoalueiden puustosta ja metsäva-
rannosta. Luvallisten kaskien teko ainakin ohjautui sellaisille paikoille, jotka metsähalli-
tuksen metsänhoitajat olivat käyneet tarkastamassa ja tunsivat suurin piirtein alueen met-
sävarannon.

Taulukko 3. Metsähallituksen luvalla kaskettuja alueita Pohjois-Taivalkoskella Iin hoito-
alueella vuosina 1869–1870.

Jo heti 1870-luvun alussa kiinnostus kruununkaskiin loppui. Heikinheimon mukaan
innostus kaskimaiden vuokraamiseen väheni pakollisen metsänuudistuksen takia; metsä-
hallituksen vuosikertomuksen mukaan metsänuudistusta kohtaan tunnettiin yleistä vasten-
mielisyyttä.41

Heikinheimo totesi itse 1900-luvun alussa, että vuokrakaskiin kylvetyt havupuun sie-
menet eivät olleet itäneet. Kylvämispakko oli ollut tulokseton. Suomussalmelta oli löyty-
nyt ainoastaan yksi hyvä mäntymetsä. Pudasjärveltä ja Kuusamosta tulokset olivat myös
huononlaiset. Vaikka metsähallinnon kannalta siementen kylvö kaskeen ei onnistunut toi-
votulla tavalla, niin sen kummemmin ei ollut saatu aikaan pohjoissuomalaisissa yksityis-
metsissäkään havupuunuorennosta.42 Luvallinen kaskenpoltto pohjoisissa kruununmet-
sissä viljelypakkoineen ei menestynyt, vaan se väistyi ilman suurempia ponnistuksia.

39. Ee 106, asiakirjat vuosina 1908–1909, 1922 toimitetusta metsänhoidontarkastuksesta Taivalkosken hoitoalu-
eessa Iin tarkastuspiiriä. Mha. KA.

40. Förteckning på skogstrakter inom kronoskogarne af Ijo revier, hvilka projekteras att upplåtas till svedjande,
Bg:2, luetteloita kaskimaista. Iin tpa. OMA. 

Vartiopiiri Luvallinen kaski
v. 1869-70

Vuokraaja Ta Kaato- ja 
polttoaika

19 Kosto Walkialehto Påhl Sirniö 1,5 1869
19 Oravivaara Påhl ja Pehr Sirniö 1 "
19 Jylkysenmaa Lars Huovinen ja Sakris Rääpysjärvi 6 "
19 Jylkysenmaa Lars Huovinen 2 "
19 Alalamminlehto Sakris Rääpysjärvi 4 "
19 Mainiolehto Sakris Rääpysjärvi 2,25 "
19 Isolehtorinta Karl Rääpysjärvi 4 "
19 Wähäjärvenlehto Anders Huovinen 5 1870
19 Kärppävaara Anders Huovinen 2 "
19 Selkälehto Matts Kynsijärvi 8 "
19 Isolehtorinta Karl Rääpysjärvi 8 "
20 Loukusa Kärppävaara Lars Huovinen 1,5 1869
21 Jurmu Pirinsaari Kaijovirta Johan Väätäjä 3 1870
Lähde: Bg:2, luettelo kaskimaista 1866-1874. Iin tpa. OMA. Ta = tynnyrinala.

41. Heikinheimo 1919, s. 81–82.
42. Heikinheimo 1919, liite III.
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Metsähallituksen osalta kiihkein kaskivaihe oli ohi jo 1860-luvulla. Lisäksi ulkomaista
halpaa viljaa oli tarjolla.

Metsähallinnon kaskeamiskielteisen kannan takana eivät olleet kaikki metsänhoitajat.
Esimerkiksi A. G. Blomqvist kävi Sotkamossa vuonna 1867 Tipasojan ja Ala-Sotkamon
kruununmetsissä. Täällä hän näki kaskiahoja, joita merenrannan asukkaat olivat käyneet
tekemässä keväthankien aikana. Samainen Blomqvist teki Evon metsäopiston alueella
omia varovaisia kaskiviljelykokeita, koska ”holhoojahallitus ei olleenkaan tätä kansal-
lista tapaa rakasta”.43 Blomqvist suhtautui myönteisesti kaskeamiseen sen takia, että se
oli hänestä halpa ja varma keino uudistaa hakattuja alueita. Blomqvist mietti myös sitä,
mistä vastaavasti olisi saatu yhtä suuria tuloja kuin kaskiviljelystä. Blomqvist kaipasi
perusteellista selvitystä kaskenpolton merkityksestä maa- ja metsätaloudelle.44 Blomqvis-
tin kaskiviljelykokeet eivät saaneet seuraajia.

Muiden metsänhoitajien mieli ei lämmennyt kaskialoille. Metsänhoitajien omissa vuo-
sikokouksissa todettiin 1880-luvulla kaskeamisen olleen haitallista erityisesti Savon ja
Karjalan metsille.45 Pohjois-Suomen osalta ei ole enää edes mainintaa. Jo tuolloin kas-
kenpoltto oli taantunut elinkeino.

Kaskiviljelyn loppuminen Suomessa oli osa metsänkäytön taloudellistumista ja viljan
saannin helpottumista viljelyn ja tuonnin avulla. Kaskenpoltto kulutti 1800-luvun lopulla
pääasiassa Itä-Suomessa 50 000 hehtaaria vuosittain. Kaskea poltettiin vielä 1900-luvun
alussa, ei niinkään viljan takia, vaan pellonraivauksen muodossa. Kaskenpoltosta luovut-
tiin hallinnollisten rajoitusten, maanomistajien kieltojen sekä maan tuoton alenemisen
vuoksi.46

Kaskenpolttoa arvosteltaessa on unohtunut usein se, että metsän ainoa käyttömuoto ei
ole pelkästään mahdollisimman suuri puun tuotto. Kansantaloudellisesti merkittävää oli
myös se, että lehmät saivat heinää kaskiahoilta ja käyttivät sitä laitumena. Lopulta kaski
kasvatti uuden metsän. Ihmisen lyhyt perspektiivi ei riittänyt näkemään kaskea osana
metsän luonnollista kiertokulkua. Soininen on tutkimuksessaan sitä mieltä, ettei kaskivil-
jelyä voi leimata aina ryöstöviljelyksi. Jos metsä sai uudistua, niin maan ravinnevarat
palasivat ennalleen.47

Pohjois-Suomen kruununmetsien uudistumisen (ja hävittämisen) kannalta kaskenpol-
tolla oli varsin pieni merkitys 1800-luvun lopulla. Esimerkiksi vuonna 1910 kaskeamista
koko Suomessa harjoitti vielä 9 493 viljelmää. Näistä viljelmistä oli kuusi kruununmetsä-
torpparia. Mielenkiintoista on se, että kaskitutkija Heikinheimon mukaan yhtään torpparia
ei ollut Oulun läänistä. Oulun läänin osalle kaskitaloutta harjoittaneita viljelijöitä ei ole
merkitty yhtään.48 Ainakin kruununmetsistä kaskeaminen oli onnistuttu kitkemään melko
helpolla.

Kaskiviljelynkin yhteydessä voidaan puhua viljelykustannuksista tai pikemminkin rai-
vauskustannuksista, jotka jäivät selvästi pienemmiksi kuin peltoviljelyssä. Täsmällisiä
tietoja kaskiviljelyn edullisuudesta ei ole; yleensä vain todetaan sen olleen edullisempaa
kuin peltoviljely. Kaski säilyi edullisempana senkin jälkeen kun sen tuotto alkoi laskea.

43. Blomqvist 1959; Helander 1938, s. 71, 165.
44. Cannelin Thomas 1917, s. 16–17.
45. Finska Forstföreningen ptk. 25.–26.1887, s. 18–19. Finska Forstföreningen Meddelanden FFM 6/1889.
46. Massa 1994, s. 77.
47. Soininen 1975, s. 60–61.
48. Heikinheimo 1919, s. 70–71.
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Askel kaskesta peltoon oli useimmiten liian suuri pääomien puutteen vuoksi. Köyhä vilje-
lijä turvautui kaskeen, joka ei vaatinut samalla tavalla raivausta, raivauskuluja ja lannoi-
tusta kuin pelto.

Metsähallinnon kannalta kaskenpoltto Pohjois-Suomessa oli marginaalinen ilmiö, jota
esiintyi varsin rajoitetulla alueella, pääasiassa Iijoen pohjoisosissa sekä Kainuun ja Kuu-
samon alueella. Kaskenpolttoon käytetyt maa-alat olivat pieniä, joten poltto ei uhannut
valtion metsätaloutta. Enemmänkin oli kyse periaatteesta. Nykyinen ympäristöhistorian-
tutkimus toteaa, että kaskeaminen mullisti monin paikoin luonnonvaraisen maiseman.
Kaskeamista enemmän luontoa on muuttanut ja kuluttanut kuitenkin moderni metsäta-
lous.49 Mielenkiintoista on se, että kaski väistyi nimenomaan tehokkaamman metsätalou-
den tieltä, ei tehokkaamman pellonraivauksen tieltä.

Pohjois-Suomen kruununmetsiä kaskenneet joutuivat metsähallituksen tulemisen
myötä samaan tilanteeseen kuin Länsi-Suomen tilattomat sataa vuotta aikaisemmin. Iso-
jako lopetti kaskeamisen yhteismailla, ja metsähallitus muutti olosuhteita pohjoisen Suo-
men yhteisiksi opituilla metsämailla. 

Jonkinlaista myönnytystä kaskenpolttoon olivat kaskiviljelykokeet, jotka nekin tosin
todettiin myöhemmin epäonnistuneiksi. Metsähallinnon koko metsäpinta-alaan verrat-
tuna vuokratut kaskialat jäivät vähäisiksi. Hehtaarimäärät olivat todella pieniä. Lisäksi
luvallisen kasken kaataminen oli hakemusmenettelyineen ja viljelypakkoineen niin han-
kalaa, että luvattoman kasken tekeminen oli suorastaan houkuttelevaa. Kaiken kaikkiaan
kaskenpoltolla kruununmetsissä ei ollut suurtakaan merkitystä vuokratulojen tuottajana
tai metsänuudistuskeinona 1800-luvulla. Myöhemmin näitä kylvettyjä alueita ei edes aina
löytynyt.

Luvaton kaski metsissä oli vielä 1860-luvulla yksi syy, minkä takia esimerkiksi Iin tar-
kastuspiirin itäisimmissä osissa tai Kainuussa päästiin käräjille. Luvatta poltettu kaski oli
niin selvä merkki maastossa, että sitä oli mahdotonta peitellä. Viranomaisille tuotti pään-
vaivaa useasti se, kenen metsässä kaski loppujen lopuksi oli — yksityisen vai kruunun.
Lisäksi kaskiluetteloissa polttaja jäi tunnistamatta. Varmaankin moni luvaton polttaja sit-
ten hankki luvan lailliseen polttoon.

Kaskenpoltto Pohjois-Suomen valtionmetsissä etsiytyi Iin tarkastuspiirin alueelle osit-
tain siitä syystä, että jokilaaksolaiset olivat esittämässä heti 1860-luvun alussa vaatimuk-
sia siitä, että kauempana jokialueista pitäisi saada jatkaa kaskeamista. Myös Fabian Lan-
genskiöldillä oli oma osansa kaskeamismyönteisyyteen. Pudasjärven nimismiehen lau-
sunnon mukaan kaskeaminen kiihtyi kruununmailla 1860-luvun lopulla, koska metsähal-
linto antoi siihen luvan. Ennemminkin kyseessä oli se, että uusien virkamiesten myötä
kaskeamista kontrolloitiin entistä tarkemmin ja kasket kirjattiin ylös.

Kaskenpolton merkit olivat vielä luettavissa 1900-luvun alun metsäntarkastusasiakir-
joista. Tuossa vaiheessa entiset kasket kasvoivat lehtimetsää.

49. Myllyntaus 1991, s. 102. Ks. myös Ruuttula-Vasari & Hurme 2003, s. 161. Artikkelissa on tarkasteltu
liito-oravien esiintymistä Taivalkosken kuusivaltaisissa valtionmetsissä. ”Vaikka kaskeamista on arvosteltu
kautta aikojen rankasti, sen jälkeen paikalle kasvaneet metsät ovat aikanaan kelvanneet metsätaloudelle, ja
ne vaikuttavat soveltuvan myös elinympäristöksi harvinaisemmalle eläinlajille.” 
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4.2 Terva

”Ota pois näiltä hallamaitten keskellä asuwilta puunhakkuu ja terwanpoltto,
kelopuut ja terwakset, ota pois heti kohta heiltä tämä elinkeino, käske heitä
peltoa muokkaamaan, kyntämään ja kylwämään, käske heitä leikkaamaan,
puimaan ja aittaansa eloa korjaamaan ja niistä elämään, käske heitä kowasti,
pakota heitä siihen!”50

4.2.1 Rahan tulo vai metsän tuho?

Tervan ja pien osuus Suomen tavaranviennin arvosta oli vielä merkittävä 1800-luvun
alkupuolella, mutta 1830-luvulla sahatavaralla oli jo suurempi arvo vientiartikkelina.
Vaikka tervanviennin arvo Suomen tavaranviennin arvosta laski selvästi koko 1800-luvun
ajan, ulkomaille vietyjen tervatynnyrien määrä kasvoi aina 1860-luvun lopulle. Vuosi
1863 oli varsinainen huippuvuosi tervanviennissä. Koko maasta vietiin noin 234 334 tyn-
nyriä, ja Oulun kaupungin osalle tuli 68 103 tynnyriä.51 Valtakunnan tasolla terva alkoi
olla vähäpätöinen vientitavara, mutta paikallisesti tervantuotannolla oli edelleen merki-
tystä. Oulun asema johtavana tervanviejänä Suomessa kasvoi prosentuaalisesti koko
1800-luvun. Esimerkiksi Oulun osuus keskimääräisestä vuosiviennistä oli parhaimmil-
laan 1890-luvulla 51 %.52

Käänne Oulun läänin metsätaloudessa alkoi näkyä selvästi jo kuitenkin 1860-luvun
lopulla. Vielä vuonna 1865 pelkästään Oulusta vietiin 75 801 tervatynnyriä, mutta vuonna
1870 luku oli pudonnut 47 165 tynnyriin. Kuvernöörin mukaan ”nämä numerot ovat riit-
tävät antamaan käsityksen siitä täydellisestä mullistuksesta, joka metsänkäytössä on
tapahtunut”.53

Täydellisesti pohjoissuomalainen tervatalous ei kuitenkaan mullistunut, vaan
1800-luvulla tervanpolttoalue laajeni kohti Kainuuta, sillä vuosisadan alkupuolella tehdyt
vesistöjen perkaukset ja venekourut edistivät tervankuljetusta Oulujoen vesistössä. Kai-
nuusta tuli 1850-luvulta alkaen tervantuotannon valta-alue, ja tervanpolttoa luonnehdit-
tiin alueen pääelinkeinoksi. Vielä 1900-luvun alussa Kainuu tuotti 5/8 maan tervantuotan-
nosta ja oli yhdessä Arkangelin kanssa viimeisiä tervakeskuksia maailmassa.54

Se, oliko tervanpoltto Kainuun pääelinkeino vai ei, on edelleenkin tutkijoita kiinnos-
tava kysymys. Esimerkiksi Arvo Soininen toteaa, että tervanpolton keskusalueilla tervata-
lous oli maatilatalouden pääelinkeino. Tervatalous oli voimakkainta siellä, missä maata-
louden edellytykset olivat heikoimmat. Heikki Kerkelä tutkimuksessaan Kauppias, talon-
poika ja maailmanmarkkinat kyseenalaistaa tämän yleistyksen. Kerkelän mukaan yli
80 % työvoimasta käytettiin elintarvikkeiden tuotantoon ja muuhun omavaraistalouteen.
Luonnehdintaa tervanpoltosta pääelinkeinona Kerkelä pitää liioiteltuna. Pääosa rahoista

50. Oulun Wiikkosanomia 16/1860, lainaus on lehden artikkelisarjasta ”Metsistä ja metsätöistä”.
51. Hautala 1956, s. 343.
52. Kerkelä 1992, s. 157.
53. Hanho 1915, s. 134.
54. Hautala 1956, s. 343.
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tuli luonnollisesti tervasta. Muu tuotanto ei samalla tavalla näkynyt välttämättä rahana,
koska tuotteet, kuten vilja, kulutettiin omassa taloudessa. Rahan lähteenäkään terva ei
ollut ainoa tapa, vaan tuloja tuli muun muassa voista.55

Oulun läänin sisällä tervantuotannon painopiste oli siirtynyt nykyisen Kainuun alueelle
jo ennen metsähallinnon perustamista. Tervaa tuotettiin 1860-luvun lopulla Oulun kihla-
kunnassa noin 4 800 tynnyriä vuodessa. Esimerkiksi Iijokea pitkin tuotiin vuosikymme-
nen alussa 10 000–12 000 tynnyriä, joista osa tuli Kainuun yläosan tervapitäjistä. Salon
kihlakunnassa tervanpoltto oli vähäistä, ja vastaavasti Haapajärven kihlakunnassa yleistä.
Kainuun ylivoima oli selvää, sillä Kajaanin kihlakunnasta myytiin vuosittain noin 34 500
tynnyriä tervaa. Kemin kihlakunnassa tervaa myytiin vuosittain noin 2 000 tynnyriä, eli
Lapissa tervanpoltto oli vähäpätöistä. Tervanpolttoa 1860-luvulla tutkinut insinööri
A. F. Soldán totesi, että Lapissa oli tervanpolttajia, jotka eivät olleet kuulleetkaan puhutta-
van kolomisesta. Menetelmät olivat erilaiset. Soldán kertoi yhden päivän aikana voi-
neensa nähdä Pohjois-Suomen teiden varsilla kaikki tervanpolttoon liittyneet työvaiheet.
Hän arveli Pohjois-Suomessa olleen noin 5 000–7 000 hautaa.56 Kihlakunnan pohjoisim-
massa kolkassa Inarissa poltto ja myynti Norjan puolelle nähtiin 1870-luvulla yhtenä
mahdollisena keinona metsätulojen hankintaan. Esteenä oli se, että ”lappalaiset eivät näy
tuota hoksaawan. Syynä saattaa olla sekin, että maat ovat täällä vielä jakamattomat ja siis
kruunun kanssa yhteiset, jonka wuoksi ei saada seisovaa metsää koloa, waan juurakoita
olisi yllin kyllin.”57

Pentti Alho on väitöskirjassaan Pohjois-Pohjanmaan metsien käytön kehitys ja sen vai-
kutus metsien tilaan arvioinut tervanpolton yleisyyttä pitäjittäin Pohjois-Pohjanmaan
kruununvoudin kertomusten ja kauppahuoneiden tilien perusteella. Tervanpoltto oli hyvin
yleistä Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Ylikiimingissä, Utajärvellä, Muhoksella ja Oulai-
sissa 1850- ja 1870-luvuilla. Täysin merkityksetöntä tervanpoltto oli vain rannikkokun-
nissa. Tervanpoltto oli enää vain 1890-luvulla Ylikiimingissä hyvin yleistä.58 Kainuun
osalta arvioitaessa tervanpolton yleisyyttä täytyisi käyttää luonnehdintaa ”hyvin, hyvin
yleistä”.

Vuonna 1868 Pudasjärvellä käynyt A. G. Blomqvist totesi, että 50 vuoden kuluttua
pitäjä olisi ollut täysin metsätön, jollei metsähallinto olisi ottanut hallintaansa suurinta
osaa alueen metsistä. Pudasjärvi eli täysin metsän varassa. Vuosittain siellä poltettiin
10 000–12 000 tynnyriä tervaa, jotka lautattiin lauttojen avulla Iijokisuun tervahoviin ja
sahoille. Blomqvist totesi, että Pudasjärvellä tervanpolttajat pääsivätkin parempiin ansioi-
hin kuin muissa tervakunnissa, sillä kuljetus Iijokea pitkin oli huomattavan edullista.
Samalla kertaa pystyttiin kuljettamaan tervalauttoina puutavaraa sahoille.59

Tervanpolton painopisteen asettautuminen Kainuuseen aiheutui useammastakin syystä
kuin pelkästään vesireittien perkauksista. Oulun läänin eteläosissa Keski-Pohjanmaalla
sekä Pohjois-Pohjanmaalla tervanpoltto joutui pakenemaan isonjaon tieltä, ja vuoteen
1830 mennessä isojako oli suoritettu useimmissa pitäjissä Pohjois-Pohjanmaata. Kustaa

55. Soininen 1975, s. 257; Kerkelä 1992, s. 172–173.
56. Hautala 1956, s. 160; Soldán 1862, s. 4–7. Kirjallisuudessa puhutaan niin kolomisesta kuin koloamisesta.
57. Uusi Suometar 111/1876.
58. Alho 1968, s. 29; EIIa:3, kruununvoudin kertomukset kaupasta, maanviljelyksestä ja elinkeinojen tilasta

1842–1875. Salon kkkva. OMA. Salon kihlakunnan kruununvouti: ”– genom pottak och tjärbränning hawa
grymt medtagne.”

59. Blomqvist 1959, s. 50–51.
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Hautalan mukaan ”isonjaon aikana tervanpolttajat riensivät koskemattomille rajamaille
ammattiaan harjoittamaan”. Kajaanin kihlakunnan kohdalla isojako eteni mutkikkaasti
1800-luvulla, sillä kihlakunta oli vapautettu isostajaosta vuoden 1778 knihtikontrahdin
perusteella. Isoajakoa jouduttiin edistämään väliaikaisin ratkaisuin. Jakamattomat, valvo-
mattomat yhteismetsät Kajaanin kihlakunnassa luonnollisesti houkuttelivat tervanpolt-
toon. Vuonna 1852 läänin kuvernöörin määräyksen mukaan talot ja uudistalot Kajaanin
kihlakunnassa ja Pudasjärvellä saivat polttaa manttaalia kohden noin sata tynnyriä tervaa.
Sen sijaan tilattomat eivät saaneet polttaa tervaa tai kaataa tukkeja.60

Isojakoselitys sen sijaan ei päde Pohjois-Pohjanmaan osalta Taivalkoskella ja Pudas-
järvellä, sillä näissä pitäjissä todettiin tervanpolton kukoistaneen isostajaosta huolimatta.
Jonkin verran tervanpolttoa todettiin rajoittaneen liikamaan erottaminen ja sahapuiden
myynti,61 mutta vain siis jonkin verran. Vielä pahemmin isojakoselitys ontuu Pyhäjoki-
laaksossa, josta Alho on todennut tervanpolton loppuneen jo ennen isoajakoa.62

Tervatalouden syrjäytymisen syyksi on katsottu tervan maailmanmarkkinoiden romah-
taminen. Puulaivat korvattiin metallilaivoilla, ja halvempi korvike, kivihiiliterva, syr-
jäytti puutervan. Ulkoisten syiden lisäksi tervanpolton loppumiselle on esitetty sisäisiä
syitä. Tärkeänä tekijänä on nähty edellä mainittu isojako, joka lopetti metsien ja niittyjen
yhteiskäytön. Tämän on katsottu heikentäneen yhteismaita käyttäneen tilattoman väestön
asemaa.63

Tervakaupan taantumista Kustaa Hautala selittää kotimaisilla syillä. Kainuun tervan-
polton taantuminen on selitetty sillä, että alueen maatalousolot paranivat. Alueelle ulottu-
nut rautatie avasi vuonna 1904 alueen karja- ja meijeritaloudelle markkinat. Sahatavara-
tuotanto työllisti yhä enemmän ja takasi paremman toimeentulon kuin tervanpoltto. Kun
maataloudessa meni hyvin, tervaa ei tarvinnut polttaa samassa määrin. Maailmanmarkki-
nat olisivat olleet vielä 1900-luvun alussa kiinnostuneita tervasta, mutta tuotannon romah-
dettua tervasta tuli kallista.64

Varsinainen houkutus talonpojalle tervanpolttoon oli se, että tervatynnyri merkitsi sel-
vää rahaa. Viljaa jouduttiin ostamaan kovilla hinnoilla nälkävuosina, sillä Pohjois-Suo-
men osalta peltomäärän kasvu ei merkinnyt viljaomavaraisuutta katovuosien aikana. Oli
turvauduttava kauppiailta tai tilallisilta saatuihin luottoihin, joiden takaisinmaksu sitoi
talonpojan ylimääräiset rahatulot vuosiksi. Kauppa oli kehittymätöntä; hinnat olivat kor-
keita eikä myyntitavaroita ollut juurikaan. Terva- ja voituloista huolimatta pohjoissuoma-
laista maalaisväestöä vaivasi käteisen puute. Rahanpuutteen syynä esitettiin nimismiehen
kertomuksissa sitä, että kansa oli tuhlaavaista ja taipuvaista velkaantumaan. Todellisempi
syy puutteeseen oli vaihdantatalouden alkeellisuus. Rahan puutteessa talonpojat muun
muassa myivät syksyllä viljansa alihintaan, ja keväällä he joutuivat viljan loputtua osta-
maan sitä takaisin kalliimmalla hinnalla. Normaalia oli myös, että talonpojat turvautuivat
etumaksuihin. Katovuodet 1856 ja 1862 edistivät puutetta puhumattakaan 1860-luvun
loppuvuosien viljalainoista. Tilanne alkoi parantua 1870-luvulla parempien satojen

60. Hautala 1956, s. 139.
61. Rytkönen 1978, s. 199.
62. Alho 1968, s. 63–64.
63. Massa 1994, s. 84–85.
64. Hautala 1956, s. 296–305.
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ansiosta.65 Toisaalta vähitellen Suomeen oli alkanut virrata tuontiviljaa, sillä 1850-luvulla
7 % ja 1870-luvulla viidennes viljasta oli tuontitavaraa.66

Viljanviljely törmäsi pohjoisessa ankaraan luontoon. Suoviljelystä yritettiin valtion
ohjauksella laajentaa, ja Vaalan Pelson soille valtio raivasi esimerkkiviljelmän vuosina
1857–1866. Pelson suot olivat kuitenkin niin hallanarkoja, ettei suonraivaus onnistu-
nut.67 Esimerkiksi Salon kihlakunnassa, josta tervatalous oli jo väistymässä, paikallinen
väestö oli varsin velkaantunutta. Valtion varoin yritettiin panna alulle suoviljelyksiä,
mutta soiset maat palkitsivat huonosti viljelijänsä. Vanhan velan maksamiseksi jouduttiin
ottamaan uutta velkaa.68

Vielä 1860-luvun alkuvuosien kadoista selvittiin, koska tervan ja voin hinnat olivat
korkealla ulkomaan korkeasuhdanteiden ansiosta. Pahin katovuosi oli vuosi 1867, jolloin
myös tervan ja voin hinnat olivat alhaiset. Tosin tervatynnyrien hinnat vaihtelivat kovasti
1860-luvulla, jopa yhdeksästä markasta 34 markkaan.69 Väestö velkaantui katovuosien
aikana eikä vanhoja velkoja kyetty maksamaan. Esimerkiksi Kalajokilaaksossa katovuo-
det vaikuttivat vielä pitkälle 1870-luvulle. Vuosikymmenen puolessavälissä karjanhoito
alkoi tuottaa tuloja, ja muutamat paremmat satovuodet edistivät taloudellista hyvinvoin-
tia. Karjan määrät alkoivat kasvaa, jolloin talonpojat kykenivät maksamaan kruunulle
takaisin katolainojaan. Samaan aikaan tervantuotanto väheni, jolloin tervarahoista ei ollut
apua lainojen takaisinmaksussa.70

Talonpoikain luotto-olot olivat heikot koko 1800-luvun jälkipuoliskon. Käyttöpää-
omien puute vaivasi vielä 1900-luvun alussa varsinkin pienviljelijöitä. Maatalouden edis-
tyminen oli ollut parhainta niillä paikkakunnilla, joissa luottoa oli ollut saatavilla. Väestö
joutui turvautumaan paikallisiin maakauppiaisiin tai porvareihin, jolloin lainat olivat
usein epäedullisia. Talonpoika sitoutui monessa tapauksessa elinikäisesti velkaan. Terva-
talouden ominaispiirteenä onkin ollut velkaantuminen tervakauppiaille.71

Pohjois-Suomessa velan ja veron maksusta jääneet tervatulot käytettiin viljan ostoon.
Varsinaisia maatalouden investointeja ei pystytty tekemään. Tilanne jatkui edelleen
1900-luvulla. Pohjoisen metsätulot menivät leivän ostoon, jolloin maatalouden kehittämi-
seen ja samalla köyhyyden poistamiseen ei kuitenkaan jäänyt investointivaroja. Metsästä
saadut tulot olivat kuitenkin niin pienet, että viljelyksestä ei voinut luopua. Viljelys oli
niin heikkoa, että elintarvikkeita oli ostettava muualta. Rahaa ei voinut investoida maata-
louden parantamiseen, vaan rahat menivät ruuan ja muun välttämättömän ostoon.

Tervanpolton asemaa talonpojan taloudessa on arvioitu suhteuttamalla polttoaikaa työ-
vuosiin. Esimerkkinä voidaan ottaa 1860-luvun tilanne, jolloin tervanpolttoon käytettyjen
työvuosien määrä Suomen kansantalouden kokonaismäärästä oli runsas prosentti. Suh-
teutettaessa työvuosia Oulun lääniin väestöön tervanpoltto oli vienyt neljä prosenttia lää-
nin työvuosista. Tämä luku ei kerro tervanpolton taloudellisesta merkityksestä varsinai-
sille tervanpolttoalueille.72 Selvää oli, että tervanpoltto vei runsaasti aikaa. Kuvaus

65. Salo 1993A, s. 41, 142.
66. Jutikkala 2003, s. 460.
67. Turpeinen 1985, s. 137–139.
68. Strömborg 1862, s. 26.
69. Soininen 1975, s. 258, 407; Hautala 1956, s. 127.
70. Salo 1993A, s. 42–43.
71. Varsinkin Kainuussa puhutaan tervaurkoista eli sopimuksista. Termi tunnettiin muuallakin, muun muassa

Iissä. Kaiku 42/1890.
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1860-luvulta mainitsee yhdeltä mieheltä menneen koko päivän yhden sylen verran terva-
puiden kaatamiseen. Toinen päivä meni puolentoista sylen halkaisuun ja pinoamiseen.
Itse hautaan ladottiin noin 40 syltä tervaksia. Päiväpalkaksi laskettiin tulleen 27 kopeek-
kaa.73

Tervatalous on tuomittu metsää hävittäväksi sekä samalla elintason nousun estäjäksi.
Esimerkiksi Ilmo Massan väitöskirjassa Pohjoinen luonnonvalloitus Pohjois-Suomi tuo-
mitaan periferiaksi. Taantuma Pohjanmaalla syveni maakunnan menettäessä yhteytensä
Ruotsiin. Maakunnan on todettu myöhästyneen metsätalouden nousukaudesta tervanpol-
ton ja laivanrakennuksen tärvelemien metsien vuoksi.74

Pohjois-Suomen ja siihen kuuluneen Pohjanmaan myöhästymisen metsätalouden nou-
susta en katsoisi Massan ja hänen siteeraamansa Risto Alapuron tavoin aiheutuneen niin-
kään tärvellyistä metsistä. Kumpikaan ei sen tarkemmin määrittele, minkä alueen tärvel-
lyistä metsistä on puhe. Selitys on aivan liian yksinkertainen alueelle, joka on puoli Suo-
mea ja jossa on puolen Suomen erikoispiirteitä. Ennemminkin metsätalouden nousukau-
desta myöhästyttiin sen takia, ettei sahateollisuudelle kelvannut kallis kruununmetsien
puu. Sahateollisuuden investoinnit jäivät vähäisiksi. Raha ei virrannut Pohjois-Suomeen,
sillä kehittymättömät liikenneolot pitivät Pohjois-Suomea tuottamattomana ja tuntematto-
mana metsätalousreservinä enemmän kuin tärveltyneet tervametsät.

Suomen tervanpolttoa tutkinut insinööri Soldán ei 1860-luvulla suhtautunut niin pessi-
mistisesti tervanpolton hävittävään luonteeseen. Hän kehotti polttamaan kantoja ja juuria,
sillä hänenkin mukaansa Suomenmaan rikkaus löytyi Suomen metsistä, jos niitä vain
osattiin käyttää75.

Muun muassa Pentti Alho tutkimuksessaan Pohjois-Pohjanmaan yksityismetsien käy-
tön kehityksestä ja sen vaikutuksesta metsien tilaan toteaa tervatalouden aiheuttaneen sen,
että kolotut metsät kuusettuivat. Lehtipuut ja kuuset valtasivat metsiä, jotka luonnostaan
olisivat olleet männyn kasvupaikkoja. Metsänhoidon kannalta tervatalous ohjasi metsien
rakennetta kielteiseen suuntaan. Toisaalta Alho toteaa, ettei puulajisuhteista ole tervata-
louskaudelta saatavissa numeerisia tietoja.76 Kruununmetsien osalta tervatalouden jäljet
eivät olleet näin yksiselitteiset. Kuusettuminen esimerkiksi Pohjois-Taivalkosken korkeu-
della metsätaloudentarkastuksen mukaan aiheutui ennemminkin metsäpaloista.77 Varhai-
simmat metsätaloudentarkastuskertomukset sekä arvioinnit odottavat vielä perusteellista
tutkimusta. Arvattavasti niiden läpikäyminen vaatii poikkitieteellisyyttä, mutta ne tuotta-
vat varmasti uutta tietoa Pohjois-Suomen metsien historiasta ja tervanpoltosta.

Yksittäisen tervanpolttajan kannalta metsän 'tuho' eli terva oli kuitenkin monelle sama
kuin rahan tulo. Toisaalta rahan tulo tervasta merkitsi sitoutumista velkakierteeseen. Ter-

72. Kerkelä 1992, s. 159–168.
73. Soldán 1862, s. 7–8, 55. Oulun Wiikkosanomien mukaan mäkitupalaisten ja huonekuntalaisten metsätyö oli

se, että he olivat muiden työmiehinä tervaruukissa. Oulun Wiikkosanomia 20/1860.
74. Massa 1994, s. 152. Massan tiedot perustuvat Alapuron tekstiin.
75. Soldán 1862, s. 92–96.
76. Alho 1968, s. 64–68. Sami Louekari artikkelissaan Ympäristö suomalaisessa historiankirjoituksessa toteaa

Alhon tutkimuksen seuraavan puhdasoppisesti 1960-luvun tehometsätalouden ajatusmalleja. Tärkeintä oli
metsän tuotto ja metsä oli yksinomaan metsäteollisuuden puuntuottaja. Louekari 2003, s. 46.

77. Ee 106, asiakirjat vuosina 1908–1909, 1922 toimitetusta metsänhoidontarkastuksesta Taivalkosken hoitoalu-
eessa Iin tarkastuspiiriä. Mha. KA.
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vanpolttajan elämään tuli metsähallinnon uusien virkamiesten ansiosta uusi elementti vel-
kakierteen lisäksi.

4.2.2 Metsähallinto tervanpolttoa ohjaamassa — kantoja ja uuneja

Tervanpolttoa yritettiin ohjailla jo 1600-luvulla erilaisin kiintiömääräyksin, ja vuoden
1734 metsäasetuksessa päädyttiin kieltämään kasvavan metsän käyttö. Suomessa tervaa
valmistettiin nimenomaan kolomalla kasvavaa metsää, joten asetus olisi merkinnyt terva-
talouden loppua. Asetuksen tästä kohdasta luovuttiin pian. Vuonna 1746 Pohjanmaan
taloille asetettiin kiintiöt (12 tynnyriä manttaalia kohden), mutta todellisuudessa mää-
räykset jäivät valvomatta. Merkantilismin hengessä tehdyt tervanpolton rajoitukset olivat
yksi osa tuon ajan talouspolitiikkaa rajoittavista laeista. Tervanpoltto, kaskeaminen, maa-
kauppa ja maalaiskäsityö olivat elinkeinoja, joita kaikkia yritettiin lainsäädännöllä rajoit-
taa. Todellinen metsänkäyttö ja lait olivat ristiriidassa. Ruotsi-Suomen lainsäädäntö usein
kopioitiin Keski-Euroopasta, jonka olosuhteet poikkesivat täysin Suomen syrjäseutujen
oloista. Suuri ero säilyi vielä Suomen syrjäseutujen ja Ruotsin kaivosalueiden välillä. Toi-
saalta virkamiehet tuskin pystyivät ja halusivatkaan valvoa lakeja, jotka puuttuivat elin-
keinoon, joka toi rahaa valtion kassaan.

Säädösten noudattaminen kangerteli myös valtionhallinnon kehittymättömyyden
vuoksi. Useasti virkamiesten tulot olivat jossain määrin riippuvaisia hallintoalueen veron-
maksukyvystä, joten veronmaksukykyä ei kannattanut vahingoittaa epärealistisilla kiel-
loilla.78 Tervatynnyrihän toi nimenomaan käteistä rahaa myyjälleen, ellei tämä ollut jo
valmiiksi velkakierteessä.

Vuoden 1805 metsäjärjestyksessä oli määräyksiä tervanpoltosta, johon sai käyttää vain
kantoja, tuulenkaatoja, juuria tai muuta huonompaa puutavaraa. Asetus ei kuitenkaan kos-
kenut tiloja, joilla oli vaikeuksia saada puutavaraa sahoille. Esimerkiksi Kainuussa ei
ollut vielä 1800-luvun alussa kysyntää sahatavaralle, jolloin lainsäädännöllisiä esteitä ter-
vanpoltolle ei ollut. Lisäksi kainuulaisten on mainittu tunteneen vastenmielisyyttä kanto-
jen ja juurien käyttöä kohtaan.79 Kemi- ja Tornionjokilaaksoissa tervaa saatiin polttamalla
nimenomaan juuria ja kantoja tervahaudoissa.80

Sen sijaan Iijokilaaksossa kruunun valvonta näkyi selvästi, sillä tervanpolttajille oli
määrätty kiintiöt ja vuoden 1805 metsäasetuksen mukaan myös pitäjäläiset pääsivät mää-
räämään kiintiöiden arvioimisperusteet. Myös talonpoikien omissa metsissä oli luvanhan-
kintajärjestelmä. Vuonna 1839 Pudasjärven pitäjänkokous antoi puolen manttaalin taloille
kaatoluvan 120 puulle. Raili Rytkösen mukaan jo vuonna 1816 pitäjänkokouksessa oli
todettu, että metsää piti säästää, sillä toihan metsä rahaa katovuosina ja metsällä makset-
tiin kruununverot. Kotitarvemetsät olivat todella vain kotitarvetta varten. Tervanpoltto-
kiintiöitä kehotettiin noudattamaan sakon uhalla. Rytkönen on kuitenkin todennut Iijoki-
laakson historiassa, että esimerkiksi 1850-luvulla pudasjärveläiset ylittivät kiintiönsä rei-
lusti.81

78. Hautala 1956, s. 137–139; Kerkelä 1992 s. 163–166.
79. Hautala 1956, s. 52; Alho 1968, s. 44–45.
80. Ks. esim. Strömborg 1862; Blomqvist 1859.
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Isonjaon on yleisesti todettu vähentäneen metsien tuhlausta, mutta isonjaon yhteydessä
liikamailla jatkettiin tervanpolttoa ja metsien kaatoa. Kuvernööri kehotti iiläisiä kutsu-
maan koolle pitäjänkokouksen, jossa pohdittiin metsävarkauksien ja luvattoman tervan-
polton lopettamista. Esimerkiksi oijärveläiset lupautuivat olemaan polttamatta tervaa
kruununmetsissä ja ilmiantamaan lainrikkojat. Karjalankyläläiset suostuivat olemaan
polttamatta jakokunnan yhteisiä metsiä. Nimismiehen mukaan tervanpoltto oli
1850-luvun alussa väistymässä ja omistajat huolehtivat paremmin metsistään.82

Paikallisten intressien ymmärtäminen ei jatkunut enää 1860-luvulla, jolloin valtion-
metsien kontrolli tiukentui. Miten metsäherrat sitten käytännössä suhtautuivat tervanpolt-
toon? Suhtautuminen oli erilaista kuin kaskenpolttoon, joka oli marginaalinen ilmiö. Val-
tion uusien virkamiesten eli metsäherrojen palkkatulot eivät olleet sidoksissa paikallisen
väestön veronmaksukykyyn, joten siinä suhteessa tervanpolton valvonta kruununmet-
sissä ei ollut virkamiehille vaikeaa. Sitä vastoin nimismiehet saivat tervanpolttoalueiden
tarkastamisesta palkkaa 5–6 ruplaa, joista muodostui vuosittain merkittävä osa nimismie-
hen palkkaa. Siikajoen hoitoalueen metsänhoitaja Strömborgin mukaan tämänkin käytän-
nön takia tervanpolttokiintiöt ylitettiin reippaasti.83 Paikallisen väestön taloudelliset olo-
suhteet olivat 1860-luvulla kuitenkin niin heikot, että tervanpolttoon piti ottaa lievempi
kanta, eli sitä ei voitu kieltää sen tuottoisuuden vuoksi.

Isonjaon järjestelyjen yhteydessä tilallisille jäi oikeus käyttää kruununmaan sisään jää-
neitä viljelmiään. Valmiiksi kolotut tervaspuut sai hyödyntää kolmen vuoden aikana.84

Mutta esimerkiksi pudasjärviset eivät olleet tyytyväisiä tällaiseen ratkaisumalliin. He
pyysivät saada polttaa tervaa edelleenkin kannoista ja pitivät kolmen vuoden siirtymäai-
kaa aivan liian lyhyenä. Pihkaantumisajan olisi pitänyt olla kymmenen vuotta.85

Metsähallinnon etelästä pohjoiseen saapuneiden virkamiesten kielteinen suhtautumi-
nen tervanpolttoon oli luonnollista jo heidän paikan päällä kohtaamiensa vaikeuksien

81. Rytkönen 1978, s. 295–297, 305.
82. Rytkönen 1978, s. 297.
83. Strömborg 1862, s. 15.
84. Strömborg 1862, s. 16–17; Tervonen A. 1991, s. 11. Kyseinen kuvernöörin kuulutus annettiin toukokuussa

1860: ”Estääksi yleisöltä sitä isoa kärsimistä, joka turhan työn ja laillisen edesvastauksen kautta tapahtuu,
tahdon minä täten varoittaa paikkakunnan asukkaita että tästä edespäin metsää ei saa koloa tervaruukiksi jos
ei syyni ole tapahtunut eli Läänin hallituksen erinäistä lupaa ole saatu, niin kuin minun kuulutukseni 17 päi-
västä Kesäkuuta 1852 säätää; ja koska mainittu kuulutus myös määrää että ei kukaan maan omistaja saa
koloa enempää, kun mikä vastaa hänen luvalliseen tervaruukiin vuodelta, vaarinottamisella että se, jolla van-
hempia kolopuita kolmenvuotisia, enemmän eli vähemmän valmistetuita, ei saa tehdä uutta kolomista; niin
kehoitetaan itsekutakin, joilla on semmoisia kolometsiä, että niitä Kruunun Nimismiehelle paikkakunnassa
ennen tulevata Juhannusta ilmoittaa, ja tarkasti ylösantaa paikka ja määrä, että jos syyni ei kolomiseen ole
tapahtunut Nimismies saattaisi niitä katsella ja omistajalle toimittaa minun vahvistukseni syyni maalle, muu-
ten tulevat ne kolometsät joita sillätavoin ei ilmoitetaan Kruunun Nimismieheltä ja metsänvartioilta (Forst-
mestareilta) takavarikkoon otettavaksi.
Muuten ja koska minä luulen että isommalla osalla maanasukkaista jo on niin paljon vanhoja kolometsiä,
että uusiin kolomisiin mainitun perustuksen jälkeen nykyjään ei saateta antaa lupaa, tahdon minä muistuttaa
semmoisia talollisia, että sen työn siaan, joka tavallisuuden jälkeen olis tervapuun kolomiseen pantava, niin
voimakkasti kuin mahdollinen on, tehdä työtä pellon ja niityn viljelemiseen ...”

85. Pöytäkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan
käyttöä koskevien kysymysten selvittelyä varten v.t 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja
1853–1888. Senaatin mvtmka. KA.
Strömborg toteaa kirjassaan, että pudasjärviset olivat jo 1860 kolonneet kaksinkertaisesti sen, mitä heille
asetuksen mukaisesti kuului. Strömborg 1862, s. 16.
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takia. Käytännön virkatehtävien hoitaminen saattoi olla varsin turhauttavaa. Näin kävi
Iijokilaaksoon tulleelle tuoreelle metsänhoitajalle. Metsänhoitaja Casimir Brander saapui
Iin hoitoalueelle 15.2.1860 ensimmäisten Pohjois-Suomeen tulleiden metsänhoitajien jou-
kossa. Aluksi Branderin ajan vei karttojen kopiointi ja virkakirjeiden kirjoittaminen.
Mutta jo maaliskuun lopussa 1860 Brander joutui matkustamaan Iin Tannilan kylään, joka
oli sittemmin varsin vaikea pala metsähallitukselle. Tannilassa Brander etsi haaskattuja
puita.

Syksyllä 1860 Brander joutui varsinaiseen pyöritykseen paikallisten tervanpolttajien
kanssa, jotka olivat polttaneet luvatta tervaa kruununmetsissä. Branderin täytyi
16.11.1860 kirjoittaa virantoimituspäiväkirjaansa seuraavasti luvattomasta tervanpoltosta
ja takavarikoiduista tervatynnyreistä, jotka oli jo ehditty varastaa takavarikkopaikalta:
”Uppvanhdrat till Tannila by för att eftersöka de i beslag tagne, sedermera bortstulna tjär-
tunnorna.”

Matka Tannilan kylään oli tuottoisa, sillä Brander löysi kertaalleen takavarikoidut ja
varastetut tynnyrit. Mutta takaisku oli tulossa. Brander joutui 25.11.1860 taas kirjoitta-
maan: ”Uppvanhdrat till Tannila by för att eftersöka de för andra gången stulna tjärtun-
norna.” Seuraavana päivänä etsintä jatkui. Metsänhoitajan päiväkirjamerkinnöistä ei käy
selville, löytyivätkö takavarikoidut ja kahteen kertaan varastetut tervatynnyrit. Näyttöä
käräjille asti ei ollut.86 Tällaiset tapaukset luonnollisesti herättivät metsänhoitajissa epä-
luuloa tervanpolttajia kohtaan sekä osoittivat sen, etteivät paikallisilta asukkailta keinot
heti loppuneet.

Myös Pudasjärven alueen tervanpolttajilla piti 1860-luvun alussa olla kuvernööriltä
saatu lupa polttaa tervaa kruununmetsissä. Edellä mainitussa tapauksessa lupaa ei ollut.
Osa polttajista oli pysynyt annetun luvan puitteissa, eli tervatynnyreitä oli tarkastuksessa
sovitun luvan verran. Sen sijaan Iin tarkastuspiiriin kuuluneiden Puolangan ja Hyrynsal-
men kruununmailla tervaa polttaneilla ei ollut lupaa toimiinsa. Muutamien tervanpoltta-
jien kohdalle oli myös merkitty, että he polttivat tervaa kuitenkin nimenomaan kannoista
ja juurista.87

Puolankalaisten ja hyrynsalmelaisten luvaton poltto kruununmetsissä ei ole yllättävää,
koska näiden kuntien alueella ei vielä ollut tarpeeksi metsäviranomaisia. Pudasjärven alue
oli paremmin tietoinen lupavaatimuksista, sillä Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Ern-
fred Forsström ja Iin hoitoalueen metsänhoitaja Casimir Brander vaikuttivat molemmat
Pudasjärvellä. Brander laati muun muassa luetteloita kruununmetsissä kolotuista puista
sylin tarkkuudella.88

Tervatulojen pelättiin loppuvan. Kovia aikoja odoteltiin, koska maanviljelykseen ei
ollut vielä totuttu ja hyvät tervametsät alkoivat loppua. Myös kruununmetsien lohkomisen
pelättiin vaikeuttavan elämää.89 Pelko metsien lohkomisesta toteutui pian. Valtio erotti
kesken isonjaon vuonna 1861 omat metsänsä Kajaanin kihlakunnassa, jolloin talonpojille
jaettavaksi jääneet maa-alueet pienenivät. Samoin valtionmetsien vuokraaminen tervan-

86. Ad1:1–2, virantoimituspäiväkirja 1860–1886. Iin ha. OMA.
87. Bg:5, luettelo tervanpolttajista 1863–1865. Iin tpa. OMA. Helsingfors Dagbladetissa 211/1865 oli Pudasjär-

veltä lähetetty paikalliskirje koskien tervanpoltto-oikeuksia kruununmetsissä.
88. Bd6:1, kaskimaa-, tervapuu-, metsänhaaskuu- ja metsänhakkuuluettelot. Iin ha. OMA.
89. Esim. Suometar 8/1860, 58/1865.
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polttoon lopetettiin. Toimien tuloksena 1860-luvulla tervanpoltto väheni Kainuun pitä-
jissä.90

Väliaikainen jako merkitsi sitä, että kuhmolaisten ja hyrynsalmelaisten maa-alat vähe-
nivät 3 000 tynnyriin manttaalia kohden. Ennen vuotta 1861 erotetut tilat saivat suurem-
pia maa-alueita kuin myöhemmin erotetut tilat. Paltamosta mainitaan, että valtio erotti
parhaiten säilyneet metsät itselleen, jolloin metsän puutteessa talonpojat lopettivat myös
tukkien hakkauksen ja myynnin sahateollisuudelle. Oulun Wiikkosanomissa moitittiin
metsähallinnon johtajaa Wredeä siitä, että hän oli kehottanut antamaan suota ja rämettä
talonpojille mahdollisimman paljon. Kruununmetsien erottaminen väliaikaisesti viivytti
varsinaisen isonjaon alkamista.91

Katovuoden 1862 syyskuussa annettiin Kajaanin ”ylimetsänhoitajakunnassa” eli tar-
kastuspiirissä lupa polttaa tervaa kannoista ja tuulenkaadoista. Kuutiosyli puutavaraa
maksoi 60 kopeekkaa ja tervatynnyristä piti tilittää valtiolle 30 kopeekkaa. Saman syys-
kuun loppupuolella tehdyn päätöksen mukaisesti koko läänissä sai polttaa tervaa kan-
noista ja juurista maksamalla tervatynnyristä 30 kopeekkaa metsähallitukselle. Tosin esi-
merkiksi Muonion hoitoalueen arkistosta löytyy tieto, jonka mukaan hoitoalueella annet-
tiin jo vuonna 1861 tervanpolttoa varten kantoja. Tuloksena oli 730 tynnyriä tervaa. Ter-
vanpolttoon tarkoitetun puutavaran myyntiä jatkettiin vuoteen 1868 saakka, minkä jäl-
keen väestölle alettiin myydä muunlaistakin puutavaraa. Myös Sievin kirkossa kuulutet-
tiin jo lokakuun lopulla 1861, että ”kantoja ja juuria tervanpolttoa varten halunneet tul-
koot hakemaan lupaa puihin metsänhoitajan kotipaikalta Nivalasta marraskuun 5. päi-
vänä klo 9”.92

Oulun tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja myös kehotti oman alueensa metsänhoitajia
varovaisuuteen tervanpolttoasioissa. Oikeudenkäyntejä kehotettiin varomaan sellaisissa
varkaustapauksissa, joissa tervapuut oli jo ehditty viedä pois metsästä. Oli parempi mitata
puut ja antaa maksaa ne ”keskustelun” jälkeen.93 Eli osa varastetuista tervaksista saatet-
tiin myydä varkaalle ”laillisesti” ostettuna tervaspuuna.

Mitä metsänhoitajat sitten paikan päällä pystyivät muuta tekemään kuin viemään
luvattomat polttajat käräjille, ”keskustelemaan” tai antamaan kantoja ja juuria94 tervan
tekoa varten? Yksi keino oli elinkeinon suunnan muutos, eli metsähallinto halusi
1860-luvun alussa tervanpolttajien siirtyvän maatalouden piiriin. Kajaanin kihlakunnan
kruunun liikamailla oli runsaasti kolottuja metsiä, jotka metsähallinnon mielestä olisivat
tuottaneet enemmän tuloa, jos ne olisi ehditty myydä tukkeina sahateollisuudelle. Samalla
olisi tullut sivutyötuloa paikallisille asukkaille, jotka olisivat siirtyneet pois tervatalouden
piiristä. 

90. Alho 1968, s. 44; Hautala 1956, s. 158.
91. Oulun Wiikkosanomissa oli lukuisia kirjoituksia lohkojaosta juuri vuonna 1862. Esim. 24, 27, 29/1862. Se,

mistä lehti sai tietonsa Wreden sanomisista, ei käy ilmi kirjoituksesta.
92. Tervanpolttoa koskevat luettelot. BVf:1, sekalaiset muut luettelot. Muonion ha. OMA; Metsänhoitaja Wik-

strömin kuulutus 23.10.1861. II Ef:5, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia 1830, 1837–1840,
1855–1863, 1868. Sievin ka. OMA; Komiteanmietintö 1900:5, s. 173–174.

93. Diaari 8.4.1863. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaari. Oulun tpa. OMA. ”till undvikande af rättegånger upp-
mäta sådan tjärved som utan tillstånd blifwit ifrån kronoskogarne bortsläpad samt efter samtal låta dem
betala”.

94. Simon aluemetsänhoitaja Uno Forsman kuulutti kirkossa, että niiden, joille oli suotu oikeus tervanpolttoon
kannoista ja juurista, piti ilmoittautua 7.9 mennessä Forsmanille tai metsänpäällysmiehelle. Kuulutus Simon
ja Kuivaniemen kappelissa 1.9.1863. Da.1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.
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Tervanpolttoa 1860-luvun alussa tutkinut insinööri A. F. Soldán oli laskenut, kuinka
monta päivää tervanpoltto vei maataloudelta. Mikäli tervantuotantoa olisi vähennetty ja
siirretty sama työmäärä tukkien kaatamiseen ja vedättämiseen, olisi lopputulos ollut
parempi ainakin maatalouden harjoittamisen kannalta.95 Soldánin laskelmiin perustuneen
spekulaation esittänyt Siikajoen hoitoalueen metsänhoitaja Strömborg oli vielä siinä toi-
vossa, että sahateollisuudelle olisivat kelvanneet metsähallinnon puut. Näinhän ei tapah-
tunut.

Sen sijaan paikalliskirjeessä Hyrynsalmelta tervanpoltto nähtiin hyväksi alueen met-
sille ja maanviljelykselle. Nyt kun metsähallinto otti haltuunsa ”mahdottomat metsämaat,
jos ne pääsewät metsistymään, tulewat olemaan ikuisiksi hallan pesiksi ympäristölle”.
Hiukan alueen ”ukkoja” moitittiin siitä, että he olisivat vähemmän kolonneet puita vaa-
roilta ja kankailta sekä enemmän soilta ja rämeiltä.96

Kasvavien puiden kolominen kruununmetsissä oli siis laitonta, mutta kaikki eivät tätä
uskoneet tai ehkä eivät edes tietäneet. Asiastahan oli aivan varmasti saatu tietoa niin kir-
konkuulutusten ja sanomalehtien kautta, mutta aina löytyi joku yrittäjä. Paltamon Mela-
lahdessa Jonas Jokelainen ja hyrynsalmelainen Pekka Mikkolainen kävivät kolomassa
puuta kruununmetsistä. Jonas sai 320 markan sakot 80 sylillisestä ja Pekka 544 markkaa
136 sylillisestä kolotusta puusta. Sakot olivat korkeita muihin sakon saaneisiin verrat-
tuna.97 Käräjille päätyi myös talollisen leski Kaisa Perätalo Pudasjärven Jongun kylästä
yhdessä renkiensä Efraim Ervastin ja Matti Ikosen kanssa, vaikka kyse oli vain tervatyn-
nyrin lautojen varastamisesta. Tosin niitä varten oli kaadettu viisi mäntytukkia.98

Oulun läänin länsiosissa tervataloudesta siirryttiin pois kivuttomammin. Kruununmet-
sien oloja tutkinut komitea totesi vuonna 1866 Kalajokilaakson hoitoalueiden osalta, että
väestö oli itse alkanut nähdä tervatalouden huonot vaikutukset. Lisäksi tervan alhainen
hinta oli aiheuttanut sen, ettei alueella ollut juurikaan kolottuja metsiä. Myös käräjäta-
pauksia oli huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Iijokilaaksossa.99

Käytännössä metsähallinnon tulo Kajaanin kihlakunnan alueelle aloitti erilaisten
oikeudenkäyntien sarjan. Esimerkiksi hyrynsalmelaiset olivat sanomalehtiuutisen mukaan
joukolla käräjillä vuonna 1865. Uutisen mukaan ”… kuulutaan julmasti rahwasta sakotet-
tawan enemmäksi metsistä, kun muka owat luwattomasti terwaa polttaneet, niittylatoja ja
niityn aitoja kruununmetsistä tehneet”. Väestö koki olonsa ahtaaksi, sillä väliaikaisen loh-
kojaon myötä yhteisten metsien ja kruununmetsien käyttö tervanpolttoon oli vaikeutunut.
Kaskeamisen loppumisen myötä jopa olkia oli jouduttu kuljettamaan Venäjältä asti. Vilja
oli lopussa eikä kruunun vilja-avustuksia nähty ratkaisuna huonoon tilanteeseen. Vanhat
velat kruunulle, porvareille ja yksityisille painoivat asukkaita. Toivo paremmasta oli men-
nyt. Katsottiin, että syy oli metsähallinnon. ”Jos entinen oikeus metsän nautinnosta ei
olisi niin rutosti maanhaltijoita anastettu, olisiwat ne ehkä eteenpäin remputtaneet,

95. Strömborg 1862, s. 38–41.
96. Suometar 8/1860.
97. Sakkoluettelo. CIVa:87, Paltamon käräjäkunta, talvikäräjät 1865. Kajaanin tka. OMA.
98. Cia:5, Pudasjärven käräjäkunta, syyskäräjät 1865. Kemin tuomiokunta. OMA.
99. Bb2:1, luetteloja käräjillä syytetyistä ja tuomituista henkilöistä: Salon tka. OMA; Kommissionen 1867, s.

56–57. Kruununmetsien oloja tutkineen komission tietoja on erityisesti arvostettava niiden yhteenvetoluon-
teen takia. Ne antavat useassa tapauksessa tarkan ja laaja-alaisen kuvauksen kunkin alueen tilanteesta.
Samaa käsitystä ei pysty muodostamaan yksittäisen hoitoalueen sekalaisten arkistolähdetietojen perusteella.
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weronsa wetäneet ja kuittinsa kuolettaneet, waan ei kestä hirwennahkaset housutkaan
nykyisessä leikissä.”100

Isonjaon ja metsänhoidon järjestelyillä tervanpolttoa saatiin rajoitettua, mutta maalais-
väestön taloudellinen tilanne ei tuntunut parantuneen Kajaanin kihlakunnan alueella. Tätä
käsitystä tukee myös Ristijärveltä lähetetty kirje, yksi monien joukossa, vuoden 1878
Uudessa Suomettaressa. Kirjeen mukaan metsää ei ollut enää taloilla, koska isossajaossa
metsä oli joutunut kruunulle. Tervanpoltto oli vähentynyt, mutta maatalouskaan ei ollut
päässyt edistymään maaperän karuuden vuoksi. Vanhoja tervanpolttoaikoja kaivattiin sel-
västi, vaikka ”muutoinin on arm. esiwaltamme waroittanut meitä tästä turhuudesta”.101

Kainuussa tervanpoltosta ei kuitenkaan luovuttu muitta mutkitta, vaan kruununmet-
sissä luvanvarainen tervanpoltto jatkui. Kajaanin tarkastuspiirin alueella edelleenkin
1870-luvulla arvioitiin ja tarkastettiin kruununmaa-alueita, jotka sopivat tervanpolttoon.
”För tjärbruk hafva å åtskilliga trakter inom revierens kronoskogar lempliga skogsbestånd
blifwit taxerade och utsynade.”102 Niinpä sitten hyrynsalmelaisten tervanpolttoa
1890-luvun alussa arvioinut metsänhoitaja Gustav Wrede totesi, että parhaita metsiä oli
järjettömästi kolottu tervaksiksi. Tosin viime aikoina vialliset ja rämemänniköt olivat
alkaneet myös kelvata. Wreden mukaan kehitys oli ollut pakon sanelemaa, ei valistustoi-
minnan tulosta. Isonjaon pelossa metsät kilvan kolottiin. Sitten valtio sai isot metsät ja
yksityiset eivät enää kolonneet metsiään tervapuiksi.103

Kustaa Hautalan mukaan 1880-luvun lopulta lähtien tilaton väestö alkoi siirtyä tervata-
loudesta sahateollisuuden palvelukseen, sillä sahat tarjosivat enemmän ansiomahdolli-
suuksia. Vesistöjen ympärillä valtionmetsissä alkoi ilmetä myös vähempiarvoisen puuta-
varan ja kantojen puutetta 1890-luvulla. Kainuussa vähempiarvoinen puutavara alkoi lop-
pua 1900-luvun alussa.104

Tervanpoltto oli elinkeino, jota ei sen tuottoisuuden vuoksi voitu kieltää, ja siihen alet-
tiin suhtautua yhä enemmän metsänhoidollisuutta painottaen. Varsinaisia metsäalueita ei
vuokrattu tervanpolttoa varten, mutta huonompiarvoisesta puutavarasta yritettiin päästä
eroon jättämällä sen myynti paikallisten viranomaisten haltuun. Tervaksien myyntimäärä
kasvoikin 1860-luvun lopulta 1880-luvun alkuun. Kruununmetsissä kolominen ohjattiin
rämeille ja muulle huonotuottoiselle metsämaalle. Vielä 1880-luvulla tervaspuuta sai
hakata kahdesta markasta syli ja ottoaika oli kuusi vuotta. Metsänhoitajat pohtivatkin
kokouksissaan sitä, miten tervanpolttoa voitaisiin ohjata siten, että metsien tuotto ja kasvu
sitä kautta paranisivat.105

Oli luonnollista, että tervanpoltto nuorista terveistä männyistä soti 1860-luvun metsän-
hoitajien metsänhoitokäsitystä vastaan. Tervanpolton ”parantamista” oli jo pohdittu
insinööri A. F. Soldánin kirjasessa, jossa yhtenä vaihtoehtona esitettiin siirtyminen uuni-
polttoon. Soldánhan oli kulkenut halki Suomen tutustuen tervanpolttoon ja kirjoittanut
kokemustensa perusteella kirjan. Samaa ratkaisua tervanpolttoon esitti myös metsänhoi-
taja A. G. Blomqvist, joka liikkui Pohjois-Suomessa vuosina 1867–1868. Reisjärvellä hän

100.Suometar 58/1865.
101.Uusi Suometar 87/1878.
102.Berättelse över Husshållningen med kronoskogarne i Kajana inspektiones distrikt för år 1870. Db:1, vuosi-

kertomuksia 1860–1878. Kajaanin tpa. OMA.
103.Turpeinen 1988, s. 410.
104.Hautala 1956, s. 153–159.
105.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 102.
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tutustui Otto Korkiakoskeen, joka oli rakentanut Kalajokilaakson alueelle useita tervan-
polttouuneja (mantteliuuneja) talonpoikaista polttoa varten. Erikoista oli se, että näissä
uuneissa käytettiin kantoja ja juuria. Blomqvist näki tällaisessa uunipoltossa selvästi mah-
dollisuuksia tulevaisuudessa. Muutenhan tehdasvalmisteinen tervanpoltto ja ”tärpäntii-
nin” valmistus oli vaikeuksissa.106 Itse Blomqvist teki innokkaasti kokeiluja Evon metsä-
opistolla uunitervanpoltossa. Otto Korkiakoski107 oli selvästi Blomqvistin innoittaja.

Tervanpolttouunit alkoivat yleistyä varsinkin niillä seuduilla, joissa oli jouduttu tur-
vautumaan kantoihin ja juuriin mäntymetsien puutteessa. Iin hoitoalueelta ilmoitettiin
1870-luvun lopulla, että alueella oli poltettu uuneissa 20 tynnyrillistä tervaa. Talollinen
Jussi Hirvasniemi oli jopa jättänyt hakemuksen, jossa hän anoi rakentamislupaa uunille
Heiskankankaalle toisen vartiopiirin alueelle.108

Tervaa poltettiin 1880-luvun lopulla metsänhoitajien ilmoitusten mukaan monin pai-
koin uuneissa. Hyrynsalmelta metsänhoitaja, vapaaherra G. Wrede totesi käytetyn jo
kauan kantoja, joista alkoi olla puutettakin. Varsinkin oululaiset sahateollisuusyrittäjät toi-
vat esille Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 1880-luvun lopulla sen, että
metsänhoitajien olisi pitänyt edistää kantojen ja juurien käyttöä tervanpoltossa. Lisäksi
kruunu voisi myöntää uunipolttoa varten ”edullisilla ehdoilla vähäisiä lainoja yhteiselle
kansalle”.109

Metsien kolominen ei ulottunut 1880-luvun lopulla Iijoen pohjoispuolelle. Metsänhoi-
tajilla riitti kuitenkin työsarkaa muualla. Hyrynsalmella metsänhoitaja Wreden ilmoituk-
sen mukaan olisi ollut sopivia aloja kolottaviksi, mutta sitä ei uskallettu sallia vartijoiden
vähyyden vuoksi. Sama tilanne oli Iijokilaaksossa ylimetsänhoitaja Forsströmin mukaan.
Varsinkaan Iin tarkastuspiirissä valvonnan heikkouden vuoksi ei annettu kolomislupia.
”Ja vaikka siemenpuut leimattaisikin, kolottaisi varmaan niistäkin merkit pois.”110 Iijoki-
laaksolaisiin ei selvästikään luotettu metsähallinnossa.

Uunipolttoon siirtymistä pohdittiin metsänhoitajien kokouksissa vielä 1890-luvulla.
Mukana oli myös silloisen tervateollisuuden edustajia, Veljekset Friis Kalajoelta ja
Oulusta Löfhjelmin mekaaninen verstas, jotka molemmat valmistivat tervauuneja. Vaa-
sassa vuonna 1893 pidetyssä kokouksessa jopa poltettiin uunitervaa koemielessä; vain
tervan huono laatu oli kritiikin kohteena. Kokous kuitenkin katsoi parhaimmaksi roh-
kaista tervanpolttoa hyteissä ja uuneissa. Kajaanin kihlakuntaan ehdotettiin erikseen neu-
vonantajaa, jonka tehtävänä olisi ollut uunipolton puolesta puhuminen hautapolttoa vas-
taan.111 Niinpä 1890-luvun alussa oli selvästi halua useammasta syystä siirtyä tervanpol-
tossa uunien käyttöön. Myös Kaiku-sanomalehti kehotti metsähallintoa myymään hylky-
puitaan uunipolttoa varten, jolloin myös varsinainen metsänhoito olisi edistynyt.112

106.A. G. Blomqvist 1959, s. 29–30.
107.Korkiakosken elämävaiheista Kokkolalehti 24/1885. Korkiakosken uunit tunnetaan edelleenkin hyvin Kala-

jokilaaksossa.
108.Juseliuksen kirjeet 15.12. ja 16.12.1878. Ea4:3. Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1878–1886. Iin tpa.

OMA. ”Bonden Johan Hirvasniemi inlemnade ansökan om att få begagna af en, på Heiskankangas mo inom
II bavaknings området, uppförd tjärugn.”

109.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 102–105.
110.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 106–107.
111.Heikel 1927, s. 37–38.
112.Kaiku 45/1891.
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Tervanpoltto uuneissa edistyi hitaasti myös alkeellisen tekniikan vuoksi. Vaikka kallis
tärpätti saatiinkin paremmin talteen, niin tervan saanti ja laatu ei ollut hautapolttoa parem-
paa. ”Terwahautojen sanottiin tuottawan wahinkoa sillä, että ne ryöstäytywät usein pala-
maan. Waan terwauunit näkywät osaavan nekin palaa ja sen pahempi — räjähtää, ja suu-
rempi omaisuus on niissä häwiön suussa.”113 Myös hyttiin, kuten paikallisia uuneja nimi-
tettiin Kalajokilaaksossa, kelpasivat varastetut puut, kuten kävi Sievissä vuonna 1893.
Reisjärvinen hytinpolttaja Anttila kertoi ottaneensa vain kaksi petäjää ja nekin kuvernöö-
rin luvalla. Metsänvartija tosin oli löytänyt hytin vierestä 12 kuormaa luvatta hakattuja
petäjiä.114 Metsänhoitajien ponnistelut uunipolton puolesta siis jossain määrin onnistui-
vat, mutta kokonaisuudessaan tervanpolton kultakausi niin yksityisissä kuin kruununmet-
sissä oli jo ohi. Tervanpolton ohjaaminen hautapoltosta uunipolttoon oli selvä yritys met-
sänhoidollisempaan suuntaan.

Tilattoman väestön tervanpoltto oli vaikeutunut jo aiemmin isonjaon edistymisen
myötä. Jossain määrin tervaa poltettiin valvonnan alla kruununmetsissä. Vielä 1900-luvun
alussa tervaa poltettiin kruununmetsissä, vaikka poltto alkoi olla taloudellisesti kannatta-
matonta. Esimerkiksi Suomussalmen hoitoalueella poltettiin luvatta tervaa, vaikka terva-
kausi alkoi olla jo ohi. Syrjäseutujen asukkaat, kuten Vuokin kyläläiset, ”vielä viimeisiä
mäntyjään itsepintaisesti koloavat”. Kolominen oli tarkastuskertomusten mukaan vahin-
gollisempaa metsälle kuin kaskenpoltto.115

Miten tervanpoltto vaikutti kruununmetsien tilaan? Vuosisadan lopulla toiminut kruu-
nunmetsäkomitea keräsi alueen metsänhoitajilta tietoja metsien tilasta. Tervanpoltto-
alueilla Oulujärven ja Iin tarkastuspiirissä kruununmetsät eivät olleet kelottuneet tai muu-
ten huonossa kunnossa. Pikemminkin metsät olivat kasvuisia, kuten mietinnössä asia
ilmaistaan, sillä alueilla oli ennen metsähallinnon tuloa kaskettu, poltettu tervaa ja
sahattu. Yli-ikäiset puut oli saatu myytyä. Sen sijaan yli-ikäisiä ja turmeltuneita puita oli
pohjoisemmassa Suomessa, jossa ongelmana olivat huono menekki ja metsäpalot.116

Sittemmin 1900-luvulla tehdyissä metsien inventoinneissa tervataloutta moitittiin siitä,
että se oli käyttänyt yksinomaan kasvamassa olleita mäntyjä, jolloin metsät alkoivat kuu-
settua. Edelleen on muistettava tehdä ero kruununmetsien ja yksityismetsien välille arvi-
oitaessa tervanpolton merkitystä Pohjois-Suomen metsille.

Vielä tämän vuosisadan alussa mietittiin keinoja, millä tervanpoltto Kajaanin kihlakun-
nan alueella saataisiin paremmalle kannalle. Suurelle yleisölle tarkoitetussa Metsänys-
tävä-lehdessä A. B. Helander esitti, että ”kun kerta tervanpoltto on näiden asukkaiden
elinlähde eivätkä he siitä tahdo luopua, niin autettakoon heitä nyt toki vähän enemmän
tässä suhteessa ... olisikohan tuo liikaa, jos valtio myöntäisi varoja tätä tarkoitusta varten.
Olisikohan nuo hukkaan varoja, jos Kajaanin kihlakuntalaiset saataisiin oppimaan tervaa
polttamaan kannoista ja arvottomasta puutavarasta, puolta vähemmällä vaivalla ja puolta
suuremmalla tuloksella ja siten luopumaan tuosta haaskaavasta, onnettomasta kolomista-
vasta, joka sellaisena kuin sitä harjoitetaan, meidän maassa, joka sentään koettaa ponnis-
taa sivistysmaiden rinnalle, on häpeä pilkku?”

113.Kaiku 87/1891.
114.22 §, CIVa:1, talvikäräjät 1893. Sievin käräjäkunta. Salon tka. OMA.
115.Tervonen P. 1992, s. 95.
116.Komiteanmietintö 1900:5, s. 141.
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Helander ehdotti, että metsänhoitoyhdistykselle myönnettäisiin rahaa kokeiluja varten
sekä julistettaisiin tervauunin suunnittelukilpa. ”Sellaisena kun tila nyt tervanpolton pesä-
paikkana on, niin sen ei pitäisi saada olla. Meidän täytyy, juuri meidän metsämiesten, sen
hyväksi jotain hommata.”117

Metsämiesten sijaan aika ja maailmantalous 'hommasivat' tervanpolttoa vastaan. Tuli
aika, jolloin metsähallinnon ei tarvinnut myydä pohjoissuomalaisille edes tervaspuita.
Tervatalous väistyi niin kruunun kuin yksityisten metsistä tehokkaamman metsätalouden
tieltä. Sitä ennen metsähallitus kohtasi konkreettisesti tervanpolton ongelmallisuuden var-
sinkin Oulun läänin itäosissa, Kajaanin kihlakunnan hoitoalueilla. Tervanpoltto väheni,
mutta maatalous ei edennyt toivotussa tahdissa. Vanhoja tervanpolttoaikoja kaivattiin,
vaikka samalla muistettiin metsähallinnon varoitukset tästä turhuudesta.

Ongelmaksi muodostui luvaton tervanpoltto, ja omin päin ’ruukanneita’ ei aina edes
saatu oikeuden eteen. Tervatynnyri toi selvästi rahaa, joten kiinnijoutumisen riski uskal-
lettiin ottaa. Myös luvallinen poltto piti sallia kruununmetsissä väestön taloudellisen tilan
heikkouden vuoksi, sillä miten muuten väestö olisi kuittinsa kuolettanut ja veronsa vetä-
nyt.

Tervanpolttoon kehitetyt uunit lievensivät skismaa, sillä huonompiarvoista puutavaraa
riitti kaikille halukkaille. Kantojen ja juurien käyttö sopi hyvin metsähallituksen metsän-
hoitosuunnitelmiin; tosin polttokokeilut eivät olleet aina rohkaisevia. Konfliktin laukea-
mista helpotti sekin, että tervan kysyntä hiipui. Luvattomaan ja luvanvaraiseen polttoon ei
ollut enää aihetta, eikä Kajaanin kihlakuntalaistenkaan tarvinnut opetella polttamaan ter-
vaa uuneissa.

4.3 Puu puuna

4.3.1 Tuhlaileva kotitarvekäyttö uhkana kruununmetsille

Puun kotitarvekäyttöä kuvataan tutkimuskirjallisuudessa pääsääntöisesti tuhlaavana.
Kotitarvekäytön ja muiden metsänkäyttömuotojen välillä ei ollut kilpailua, sillä puutava-
ra oli vielä halpaa 1800-luvun alkupuolella. Puuta oli runsaasti, eikä säästämiseen ollut
tarvetta. Kotitaloudessa talonpojat käyttivät puuta pääasiassa rakennuksiin, jokapäiväisik-
si tarvekaluiksi, polttopuuksi ja aidoiksi.

Talonpoikainen rakennustapa oli tuhlailevaa jo pelkästään kehittymättömien työväli-
neiden takia. Varsinaisia lautoja ei käytetty rakentamiseen, vaan ladoista lähtien raken-
nukset tehtiin järeistä hirsistä. Kattojen ja seinien vuoraamiseen käytettiin suuret määrät
tuohia. Lautatavaran sahaus käsivoimin oli hankalaa, ja suuret rungot halkaistiin lankuiksi
ja laudoiksi. Tuohta suosittiin kateaineena, jolloin metsiin jäi runsaasti kaadettuja paljaita
koivurunkoja. Koivulla ei ollut menekkiä muuten kuin polttopuuna, jolloin suuret määrät
koivua jäi yksinkertaisesti lahoamaan metsiin. Myös pärepuiksi sopivat tukit vähenivät
uhkaavasti jo 1700-luvulla asumusten ympäriltä.

117.Helander 1903, s. 100–101.
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Karjan ruokintaan käytettyjen lehdeksien teon kerrotaan aiheuttaneen metsille vahin-
koa varsinkin Varsinais-Suomessa. Kaiken kaikkiaan puuta käytettiin monipuolisesti, ja
viranomaiset arvostelivat käytön paljoutta sekä tuhlaavaa luonnetta jo 1700-luvulla. Var-
sinaista käytön määrää ei kuitenkaan pystytä tarkkaan arvioimaan näiden yksittäisten tie-
tojen perusteella.118

Petun kiskonta voidaan myös laskea eräänlaiseksi kotitarvekäytöksi. Metsänhoitaja
A. G. Blomqvist tapasi matkoillaan vuonna 1868 Kuusamossa mäntyjä, joiden kuori oli
kiskottu pettua varten. Yhtä henkilöä kohden laskettiin tarvitun 100 puuta vuodessa;
kokonainen perhe tarvitsi 500 puuta. Edellisenä nälkäkesänä 1867 laskettiin tarvitun
satoja tuhansia runkoja tyydyttämään kuusamolaisten petuntarpeen. Mikäli Blomqvist
olisi tutustunut vielä tarkemmin pohjoisempaan Lappiin, hän olisi huomannut petun
olleen jokapäiväistä leipää, ei pelkästään hätäleipää. Vuosina 1740–1880 Utsjoella arvioi-
tiin käytetyn yli kaksi miljoonaa mäntyä pelkän pettuleivän tekoon. Vielä 1880-luvulla
Taka-Lapissa pettuleipää syötiin runsaasti.119 Kovin jokapäiväistä pettu oli myös nykyi-
sellä Koillismaalla sekä Kajaanin kihlakunnassa.

Kotitarvekäyttöön kuului myös suomalaisten suosimien aitojen rakentaminen. Karjan
kulkeminen pelloilla ja niityillä estettiin aitaamalla alueet. Yhteisniityt ja kylän pellot saa-
tettiin aidata yhteisesti, mutta muuten kukin aitasi erikseen peltonsa ja kaskiahonsa.
Viranomaiset yrittivät ohjata talonpoikia tekemään aitansa kivistä. Kivinen aita oli kuiten-
kin paljon hankalampi tehdä kuin puinen juoksu- tai johdeaita. Eri hoitoalueilta myytiin-
kin paikalliselle väestölle aitaamista varten puuta.120

Kotitarvekäytön tuhlaava luonne nousi korostetusti esille senkin takia, että puut otet-
tiin lähimetsästä. Sen aikaisilla työkaluilla käyttö vaikutti haaskaavalta. Suomalainen
kylämaisema 1800-luvulla ei ollut tiheän puuston ympäröimä, vaan aivan päinvastoin.
Vanhat valokuvat pohjoissuomalaisistakin kylistä kertovat sen, että suurikasvuisia puita
sai hakemalla hakea kylien välittömästä läheisyydestä. Kirkot seisovat ylhäisessä yksinäi-
syydessä puuttomiksi hakatuilla kankailla. Erinomaisesta esimerkistä käyvät Keski-Poh-
janmaalla sijaitsevat Sievin ja Toholammin kirkot. Kummankin kirkon rakentamiseen
1860-luvulla tarvittiin isoja kruununpuita, koska yksityisten metsissä tarpeeksi isoja puita
ei ollut. Sievin kirkon puut ostettiin kymmenien kilometrien päässä sijainneista kruunun-
metsistä. Yhden pelkkatukin vetämiseen tarvittiin kaksi hevosta, joten pitäjän talolliset
saivat tehdä raskaita retkiä pelkkojen takia ja olla välillä yökunnissa.121

Kotitarvepuu kuului itsestään selvänä ja ilmaisena hyödykkeenä jokapäiväiseen elä-
mään. Puun vähäistä arvoa kuvasi sekin, että hongan latvaan ammutun oravan takia kan-
natti kaataa koko puu, vaikkei puuta muuten hyödynnetty. Yhdestä nahasta sai vain noin
kymmenen kopeekkaa. Oravan nahasta sai huomattavasti vähemmän, kuin mitä olisi saa-
nut itse tukista. Myös uudisasukkaita syytettiin siitä, että he merkitsivät valloittamansa
alueet kaivertamalla merkit puiden runkoihin.122

Vanhimpana varsinaisena puunkäytön kulutusarviona pidetään C. W. Gyldénin met-
sänhoito-oppaassa annettua tietoa vuodelta 1853. Tuolloin puunkäyttö henkeä kohden oli
noin 10,4 kuutiometriä vuodessa, josta polttopuun osuus oli 7,8 kuutiometriä. Puun koko-

118.Hertz 1933, s. 12–13; Soininen 1975, s. 292–293. Esimerkiksi Arvo M. Soininen on perustavaa laatua ole-
vassa teoksessaan ”Vanha maataloutemme” luonnehtinut kotitarvekäyttöä tuhlailevaksi.

119.Blomqvist 1939; Helander 1938, s. 73; Massa 1994, s. 179.
120.Soininen 1975, s. 293, 298–300; Db:1, vuosikertomuksia 1860–1878. Kajaanin tpa. OMA.
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naiskäytöstä kotitarvekäytön osuudeksi arvioitiin noin 66 %.123 Arvo Soinisen mukaan
Gyldén ei selvästi erottanut kotitarvekäyttöä puun muusta käytöstä. Soininen itse arvioi
puun hyötykäyttöä useisiin eri lähteisiin perustuen vuoden 1850 osalta. Soinisen arvion
mukaan puun hyötykäyttö kokonaisuudessaan oli noin 20,1 miljoonaa kuutiometriä. Koti-
tarvekäyttö muodosti suurimman osan puun hyötykäytöstä.124

Kuvio 7. Puun hyötykäyttö vuonna 1850.
Lähde: Gyldén 1853, s. 8, 27.

Vuonna 1865 asetettu kruununmetsäkomitea arvioi kulutusta vuonna 1872 ilmestyneessä
mietinnössään. Kotitarvekulutusta arvioitiin vuoden 1864 tilanteen mukaan. Kotitarve-
käytön osuudeksi arvioitiin 1860-luvulla 79 % puun kokonaiskäytöstä. Yksi asukas tarvit-
si vuosittain noin 6,9 kuutiometriä polttopuuta. Rakennus- ja aidaspuihin kului 4,7 kuu-
tiometriä henkeä kohden. Yhteensä kotitaloudessa siis kulutettiin 11,6 kuutiometriä asu-
kasta kohden.125

Soininen on laskenut kotitarvekulutuksen kehityksen vuosina 1750–1875 olettaen, että
kulutus henkeä kohti oli 1700-luvulla 13 kuutiometriä. Seuraavan vuosisadan alussa kulu-
tus oli 12 kuutiometriä ja 1860- ja 1870-luvuilla 11 kuutiometriä henkeä kohden. Seuraa-
vassa onkin verrattu (Soinisen laskelmiin nojautuen) kotitalouksien arvioitua kulutusta
puutavaran pääartikkeleiden vientiin. Kaaviossa olevat tiedot on kerätty osittain eri vuo-

121.Langenskiöld 1861, s. 63. Talvella 1860 Sievissä osa kirkonrakennuspuista piti hakea kaukaa Lestijärven
kruununmetsistä. Kaikki sieviläiset talonpojat eivät jaksaneet mennä Lestijärvelle asti kymmenien kilomet-
rien päähän, vaan paikallisen metsänvartijan avustuksella ja viinankin voimalla he ottivat puut lähempää
luvatta oman kunnan kruununmetsistä. Varkaus tuli ilmi ja haaste Kalajoen käräjille. Kruununmetsän haas-
kauksesta tuli tuomioksi 10 päivää sepelin haukkausta Oulun läänin vankilassa veden ja leivän kera. Kesä-
kuussa miehille tuli määräys lähteä Kalajoelta kohti Oulua vankivyörärin viemänä. Yöpyä piti Pyhäjoella,
Siikajoella ja Limingassa. Neljää miestä oli viemässä yksi hevonen, jolloin kaksi pääsi kyytiin ja kaksi
muuta kävelivät. Kotimatkan miehet saivat tehdä omin neuvoin. Yksi haaskaajista, Emanuel Leppälä (s.
1839) muisteli vuonna 1922 vuoden 1860 tapahtumia. ”Tietysti sitä aikanaan kotiinkin selvittiin, mutta
niinpä kertoi Emanuel Leppälä hyvin usein kirkossa myöhemmin käydessään silmäilleensä kirkossa näkyviä
kannatinpelkkoja ja miettineensä, mikä niistä mahtoi olla se hänen linnassa tienaamansa, mutta samalla hän
myös aina muisti mainita, että mahtoi siinä olla viinallakin jonkin verran osuutta asiaan.” Luokkala 1979.
Nykyäänkin voi katsella Sievin kirkon kattoon ja miettiä, mitkä ovat niitä kruununmetsistä varastettuja pelk-
koja.

122.Strömborg 1862, s. 10; Langenskiöld 1861, s. 10. ”På min fråga, hvarföre man dödat ett sådant träd, svara-
des: att den första nybyggare, som nedsatt sig i trakten, likväl stundom på en mils afstånd, hade genom att på
detta sätt på åtskilliga ställen märka de vackraste och största träden, tagit stället i besittning.”

123.Gyldén 1853, s. 8, 27.
124.Soininen 1975, s. 300.
125.Komiteanmietintö 1872:2; Soininen 1975, s. 293; Meinander 1950, s. 19; Alho 1968, s. 140.
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silta, mutta ne antavat kuitenkin suuntaa viennin ja kulutuksen suhteesta pitemmältä aika-
väliltä.

Kuvio 8. Puun kotitarvekulutus ja puutavaran vientiartikkelit 1750–1872.
Lähde: Soininen 1975, s. 267, 294.

Kotitarvekäytön osuus alkoi vähentyä selvästi vasta viime vuosisadan loppupuolella, jol-
loin myös metsänhoitaja P. W. Hannikainen laski kotitalouksien vuosittaisen polttopuun
käytön. Suuruudeksi tuli vain 6,5 kuutiometriä henkeä kohden, mikä oli varsin huomatta-
va pudotus aikaisempiin arvioihin. Koko kulutuksen yhteismäärä oli 24,5 miljoonaa kuu-
tiometriä vuodessa. Hannikainenkin totesi, ettei pystytty sanomaan, olivatko edellä mai-
nitut kulutusmäärät liian suuria metsän kasvuun verrattuna. Hannikaisen laskujen mukaan
metsien kasvu vuosittain oli yli 31 miljoonaa kuutiometriä. Hannikaisen mukaan pohjoi-
sen Suomen suuret metsät eivät voineet korvata menekkivaikeuksien takia kovan käytön
alla olleiden seutujen puun tarvetta.126 Hannikainen arvioi puun kulutuksen vuoden 1882
tilanteen mukaan, eikä jaottelu ole kaikilta osin yhteneväinen edellisten arvioiden kanssa.
Jaottelun ja laskentatavan erilaisuus selittänevät puun kulutusmäärän laskun.

Kuvio 9. Puun kulutus vuonna 1882.
Lähde: Hannikainen 1888, s. 11.

126.Hannikainen 1888, s. 11.
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Ottamatta kantaa siihen, mikä oli kotitalouksien täsmällinen osuus puunkulutuksesta,
niin kotitarvekulutus näytti silloisen tietämyksen mukaan nielevän valtaosan metsien tuo-
tosta. Edellä esitetyt luvuthan ovat kaikki arvioita. Kotitarvekulutusta luonnollisesti kas-
vattivat rakennustekniikan alhainen taso, tapa rakentaa useita erillisiä rakennuksia, karjan
laiduntaminen (aidat) ja pärepuiden käyttö. Käyttöä lisäsi myös se, että raakapuun myyn-
tiarvo oli alhainen, joten puulla ei ollut rahallista arvoa eikä sitä tarvinnut säästää. Talon-
poikainen käyttö, eli kotitarvekäyttö, kaskeaminen, tervanpoltto ja raivaus, oli viran-
omaisten silmissä yksinkertaisesti metsien tuhlausta, joka aiheutti puun puutetta eikä tuo-
nut tuloja valtion kassaan. Toisaalta voi kysyä, miten maalaisväestö olisi tullut toimeen
ilman puuta.

Huolestuttavaa oli myös se, kuinka paljon puuta tuhoutui metsäpaloissa. Metsäpalot-
han kirjattiin useasti hoitoalueiden vuosikertomuksissa huolettoman tulenpidon seurauk-
seksi, ja metsänvartijoita syytettiin leväperäisyydestä palojen sammutuksessa. Vuoden
1872 metsäkomitean arvion mukaan metsäpalojen myötä poistui puusta 5,1 %. Kaskeami-
nen kulutti 4,9 % ja tervanpoltto vei 2,2 %.127 Sen sijaan talonpoikien silmissä puuta kas-
voi joka puolella tarpeeksi, vaikka hakumatkat saattoivatkin pidentyä. Talonpoikien
asenne oli vastakkainen viranomaisten käsitykselle, sillä virkamiesten mielestä kotitarve-
puun puute oli ilmiselvä.

Soinisen mukaan kotitarvepuun puute oli suhteellinen käsite, normikysymys. Viran-
omaisten käsitys puun puutteesta ei ollut talonpoikien käsitys. Lähteisiin on kuitenkin jää-
nyt viranomaisten virallinen käsitys, ei talonpoikien käsitys. Maanmittausasiakirjoihin on
usein ilmoitettu tietoisesti metsien kunto huonommaksi, kuin mikä se todellisuudessa oli.
Maanmittauksien yhteydessä talonpoikien oli luonnollisesti edullisempaa vähätellä met-
sien kuntoa, jottei verotus vastaavasti olisi ollut niin kovaa. Esimerkiksi yksityismetsistä
tehdyssä komiteanmietinnössä vuodelta 1900 väestön omaa kotitarvekäyttöä ei nähty
enää syynä puun puutteeseen. Sen sijaan ilmoitettiin, että polttopuunmyynti ulkopuolisille
ostajille sen sijaan aiheutti metsän puutetta.128

Metsää käytettiin kotitarpeeksi riippumatta siitä, kenen metsä oikeastaan oli. Metsähal-
linnon tulo Pohjois-Suomeen merkitsi myös sitä, ettei kotitarvepuuta voinut enää vapaasti
hakea metsähallinnon virkamiesten valvomista metsistä, joita oli siihen asti pidetty yhtei-
senä kaikille kuuluvana omaisuutena tai joissa isojako oli vielä keskeneräinen.

Heti 1860-luvulla uusi metsähallinto tavallaan yllätti paikallisen väestön. Entinen ja
silloinen jokamiehenoikeus puun ottoon kruununmetsistä katosi, ja tilalle tulivat säännök-
set ja maksut. Esimerkiksi Tornion hoitoalueella keväällä 1861 annetun ohjeen mukaisesti
sai antaa kuivia ja tuulen kaatamia puita polttopuuksi. Maksu oli neljä kopeekkaa kuor-
masta.129 Varsinaista kasvavaa puuta ei enää kotitarpeiksi myönnetty, joten maksusta
annettu viallinen puu oli todellista metsänhoitoa.

Varsin selvästi valtiovallan negatiivinen suhtautuminen kotitarvekäyttöön näkyi kruu-
nunmetsätorpparien kohdalla. Osa torpista oli perustettu aikana, jolloin kaskeaminen ja
tervanpoltto olivat elinkeinoja elinkeinojen joukossa. Metsänkäyttö oli ollut voimape-

127.Esim. Paltamon hoitoalueen vuosikertomuksessa vuodelta 1870 metsänhoitaja toteaa metsänvartijasta, ”för-
sumlighet vid släcknings arbeten”. Db:1, vuosikertomuksia 1860–1878, Kajaanin tpa. OMA; Soininen 1975,
s. 253.

128.Soininen 1975, s. 299; Komiteanmietintö 1900:4, s. 438–443.
129.Förslag till taksering. GId:2, sekalaisia tiliasiakirjoja 1861–1862. Tornion ha. OMA; Komiteanmietintö

1900:5, s. 173.
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räistä, mutta suhteellisen vapaata. Eri aikoina annetuissa ohjeissa ja säännöissä oli selvi-
tys siitä, miten torppareille luovutettiin kotitarvepuuta. Puut antoi metsänhoitaja, ja oton
piti kohdistua torpan lähimetsiin. Puut olivat metsätalouden kannalta vähempiarvoista
tavaraa, joko lehtimetsien tai hakamaiden puita. Hakamaalta sai ottaa säästeliäästi puuta,
metsänhoitajan suostumuksella havupuitakin. Muualta sai ottaa ainoastaan kuivia, kaatu-
neita runkoja.130

Metsänarvon noustessa suhtautuminen puuhun alkoi muuttua, ja entiset metsiin nojau-
tuneet elinkeinot olivat metsän tuhlausta. Lisäksi yksityismaan torpparien metsänkäyttö-
tavat ja -oikeudet nousivat yhä useammin kiistan kohteeksi. Vuosisadan loppupuolella
kruununmetsien asutukseen kielteisesti suhtautuneet katsoivat, että kruununmetsätorppa-
reiksi pyrki nimenomaan sellaisia, jotka halusivat päästä osallisiksi puutavaran hinnan
noususta. Maanviljelykseen suuntautuminen nähtiin toissijaisena tavoitteena. Todellisuu-
dessa kruununmetsätorpparien metsän käyttöä rajoitettiin ja säännösteltiin tarkasti,
eivätkä torpparit saaneet metsästä muuta kuin kotitarvepuut ilmaiseksi. Kruununmetsä-
torpparien ainoaksi mahdollisuudeksi jäi peltojen raivaus ja ulkopuoliset työansiot.131

Erikseen tietysti olivat ne, jotka rikollisin keinoin yrittivät hyötyä kruununmetsistä. Lait-
tomasti kaadettu kruununpuu tarttui yhtä hyvin kruununmetsätorpparin kuin talollisen
matkaan.

Metsähallinnon alkuaikojen kielteinen suhtautuminen kotitarvemyyntiin näkyi selvästi
siinä, mikä oli myytyjen tuotteiden suhteellinen jakautuminen eri puutavaralajiryhmit-
täin. Esimerkiksi vuonna 1865 Iin ja Oulujärven tarkastuspiirin alueella tuloja tuli vain
sahatavarasta. Kotitarvemyynnistä tuloja ei vielä saatu. Siikajoen hoitoalue, joka kuului
Oulujärven tarkastuspiiriin, sai ainoat tulonsa takavarikoitujen sahatukkien myynnistä ja
niittyvuokrista. Kalajoella tulot tulivat niitynvuokrista; puunmyyntiä ei ollut. Myöhem-
min metsähallinnon kotitarvemyynti kasvoi, ja vuonna 1885 tuloja tuli 77 % sahatava-
rasta ja 12 % polttopuun myynnistä.132

Myöhemmin 1880-luvun lopulla Ernst Wrede, metsähallinnon johtaja 1890-luvulta,
saattoi tyydytyksellä todeta, että väestön suhtautuminen metsään oli muuttunut. Tuskin
kukaan erämaan ukko hakkasi kylmäverisesti suuren tukin nurin sen takia, että sai oksilta
alas kuolleen oravan. Eihän kiertelevä arkangelilainen (karjalainen laukkukauppias) mak-
sanut nahasta kuin 20–25 penniä kappaleelta.133 Nyt oli siis opittu siihen, että tukki oli
oravaa arvokkaampi. Kotitarvekäytön järkevöitymistä on selitetty sillä, että nimenomaan
puun hintatason nousu vähensi tuhlaavaa käyttöä. Vuokraviljelijöiden ja tilattoman väes-
tön joukossa käyttöä hillitsivät myös rajoitetut metsänkäyttöoikeudet.

Maaseutuväestön kotitarvekäyttö on yleisesti kuvattu tuhlaavaksi. Kriteerinä on ollut
se, että väestön elinkeinot ja elinolot pitkälti perustuivat puuhun ja sen runsaaseen käyt-
töön. Kaiken lisäksi hyöty puun kotitarvekäytöstä meni yksittäisille talouksille. Metsähal-
lituksen virkamiehillä oli pitkälti sama käsitys astuessaan toimeen; maalaisväestön puun-

130.Heikel 1910, s. 111–112. Esim. 9.9.1851 annetun ohjesäännön 8 § mukaisesti: ”… sekä kotitarpeiksi ottaa
nautittujen puiden latvoja ja oksia, kuin myöskin tuulen kaatamia murtoja; jota vastaan hän ei Metsänhoita-
jan luvatta ja osoituksetta saa kaswawia puita kaataa, eikä metsämaata laitumena pitää”.

131.Kruununmetsät eivät vielä suoraan antaneet merkittäviä palkkatuloja pohjoissuomalaisille. Tarkemmin tästä
myöhemmissä käsittelyluvuissa.

132.Vuosikertomukset Siikajoen, Kalajoen, Muhoksen ja Pyhäjoen hoitoalueelta 1860–1870. Db:1, vuosikerto-
mukset eri hoitoalueilta. Oulun tpa. OMA; Alho 1968, s. 147.

133.Wrede 1889, s. 101.
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käyttötavoissa täytyi olla jotakin vikaa. Luonnollisesti arviot runsaasta ja tuhlaavasta koti-
tarvekäytöstä kiristivät metsähallinnon suhtautumista paikallisiin metsänkäyttäjiin. 

Kotitarvemyyntiin ei aina suhtauduttu myönteisesti, vaikka monesti myytävä puuta-
vara ei suinkaan ollut sitä parasta tukkia. Metsähallinto yrittikin selvästi ohjata käyttöä
vähempiarvoiseen puuhun. Tätä ei välttämättä ymmärretty ostajien joukossa, sillä puuta-
han näytti olevan ylen määrin kruununmetsissä.

Kotitarvekäyttöä 1800-luvulla voi luonnollisesti useammastakin näkökulmasta pitää
tuhlaavana ja ihmisiä puun hyödyntäjinä tuhlareina. Tässäkin kohtaa kruununmetsissä
kohtasivat yksityinen ja metsätaloudellinen etu. Koko ajan on syytä muistaa, ettei todel-
lista kehitystä pystytä lähteiden puutteen vuoksi tutkimuksen keinoin enää kovin tarkasti
osoittamaan.

4.3.2 Metsätulot — elintason nousu vai ylellinen elämä?

Tervan ohella sahatavaran myynti toi käteistuloja maaseutuväestölle. Sahatavaran käsisa-
haus merkitsi 1850-luvulla lisätuloja maatalouteen, mutta myyntitulot eivät jakaantuneet
tasaisesti ympäri Suomea. Esimerkiksi Oulun läänin rannikon asukkaat eivät päässeet
osallisiksi sahatavaran myyntituloista. Temmeksen kaltainen tilanne — ”pellosta ja niitys-
tä on täkäläisillä maanviljelijöillä ainoat rahan saaliinsa, sillä metsät ovat kaukaiset ja
huonot”134 — oli todellisuutta monen pitäjän kohdalla. Puutavaran kysyntää oli nimen-
omaan uittokelpoisten jokien varsille syntyneiden sahojen ympäristössä. Silloiset vesisa-
hat rakennettiin sinne, missä puuta oli. Rannikon pitäjät olivat jo tukkinsa käyttäneet.

Vielä 1800-luvun alkupuolella pohjoissuomalaisten sivuansioista 50 % tuli metsätalou-
den puolelta. Sallan, Kuusamon ja Ylitornion osalta luku on noin 30 %.135 Tiedot metsä-
tuloista ovat satunnaisia, joten karkeat yleistykset ovat tyypillistä puhuttaessa yksityisten
metsänmyyntituloista. Yhden kunnan tilanteen perusteella on saatettu tehdä johtopäätös
koko maakunnan tilanteesta. Tällainen yksittäinen tieto on esimerkiksi 1840-luvulta, jol-
loin Rytkösen mukaan Iin kunnassa saatiin parhaimmillaan 4000 hopearuplaa vuodessa
taloa kohden metsätuloina. Kiimingissä tulot saattoivat kohota jopa 5000–6000 hopearup-
laan.136 Täsmällisesti ei kuitenkaan pystytä erittelemään sitä, minkä verran tuli tervasta ja
minkä verran puutavaran myynnistä. Varsinaisten metsänmyyntitulojen voi olettaa keskit-
tyneen jokivarsille sahojen ympäristöön. Tarjonta ja kysyntä kohtasivat toisensa rajoite-
tulla alueella.

Myös 1850-luvulta on pitäjäkohtaisia tietoja metsien tilasta, puulajeista, vesistöistä ja
tässä yhteydessä ennen kaikkea metsätuloista. Maanmittauksen ja metsähallinnon ylihalli-
tus tiedusteli kiertokirjeessään vuonna 1851 muun muassa edellä mainittuja asioita.
Samassa yhteydessä alueiden kruununvoudit, maanmittarit ja virkamiehet joutuivat teke-
mään metsien koemittauksia.

Saatujen vastauksien mukaan metsätulojen merkitys oli varsin erilainen eri puolella
Pohjois-Suomea. Oulun läänin eteläosassa Haapajärveltä ja Reisjärveltä vedettiin pelk-

134.Oulun Wiikkosanomia 17/1855.
135.Jutikkala 1949, kartta n:o 48.
136.Rytkönen 1978, s. 298.
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koja Kokkolaan ja Raaheen. Naapurissa Kalajoella ja Ylivieskassa ei sitten enää ollutkaan
mainittavaa tuloa puunmyynnistä. Paavola, Rantsila, Revonlahti ja Siikajoki eivät saa-
neet juurikaan tuloja puun myynnistä. Samaan sarjaan kuuluivat Oulu ja Liminka. Piippo-
lasta uitettiin sahatukkeja Revonlahdelle Ruukinkosken sahalle pitkin Siikajokea. Laiva-
ja mastopuita vietiin hevosella Ouluun ja Raaheen asti. Mutta kuitenkaan tilannetta
arvioineen virkamiehen mielestä piippolalaiset eivät saaneet puutoimituksistaan merkittä-
vää rahallista tuloa. Myös Salosta vietiin polttopuuta Raahen kaupungin tarpeiksi, mutta
laivapuut ja tukit olivat nekin vähissä.

Sotkamosta ja Paltamosta jo saatiin puuta myytyä Kajaaniin ja Säräisniemeltä Ouluun.
Mutta Kuhmoniemellä ei tuntunut käyvän kaupaksi mikään. Kaskenpolttokin oli heik-
koa. Hyrynsalmi ja Ristijärvi olivat viimeisten parinkymmenen vuoden aikana vain kiih-
dyttäneet tervanpolttoa ja samalla vähentäneet kaskeamista.137 Muista metsätuloista ei ole
mainintaa. Luonnollisesti muita metsätuloja ei ollut, koska ostajiakaan ei vielä ollut. Mer-
kille pantavaa on se, että kaskenpolton sanotaan vähentyneen sitä mukaa kuin tervan-
poltto lisääntyi. Annetuissa vastauksissa ei myöskään näy se, tulivatko tulot eri pitäjissä
omista vai yhteisistä metsistä.

Haukiputaalla ja Kiimingissä saatiin metsistä polttopuita, mutta rakennuspuut olivat jo
vähissä. Puunmyynnillä oli merkitystä maamiehelle (landtmannen). Iin pitäjässä tukeilla,
rakennuspuilla, laivapuilla ja polttopuilla oli huomattava merkitys maamiehelle. Pudasjär-
vellä puita meni alueen sahoille, joita olivat Kyngäs, Hirvaskoski ja Taivalkoski. Asumus-
ten lähellä alkoi olla puutetta rakennuspuista. Myös Kuusamosta myytiin jonkin verran
puita Taivalkosken sahalle. Kemin kohdalla ei metsätuloja ollut ja rakennuspuut alkoivat
olla vähissä. Alatorniolla tilanne oli sama. Ylitorniolla sahatukeilla oli merkitystä, ja niitä
myytiinkin Tornion sahoille. Kittilän osalta vain todettiin, että puita oli paljon. Enonteki-
öllä ja Muonionniskalla puita oli omaksi tarpeeksi, ei myyntiin.

Rovaniemellä metsätuloja ei ollut, koska puita ei saanut myydä ulkopaikkakuntalai-
sille. Rahaa tilallisille, itsellisille ja talollisille tuli siitä, että he olivat töissä sahojen hak-
kuilla. Sodankylässä oli puita, mitä taasen ei juurikaan ollut Utsjoen alueella. Vain jokien,
Utsjoen ja Tenon, varsilla oli polttopuuta.138

Kaikkien pohjoissuomalaisten ei voi vastausten perusteella sanoa eläneen metsästä
vielä 1850-luvulla. Tilanne oli erilainen pelkästään maantieteellisten tekijöiden vuoksi.
Puulla oli kysyntää kaupunkien ja sahojen liepeillä. Osa väestöstä oli tottunut saamaan
tuloa juuri puusta.

Ennen 1850-lukua yksityinen metsänomistaja myi puunsa tavallisesti hankinta- eli
leveranssikaupalla. Metsänomistaja itse valitsi kaadettavat puut. Tosin on mahdotonta
sanoa, osasiko silloinen metsänomistaja valita myytävät puunsa metsänhoidollisesti. Met-
sänomistaja toimitti hakatun puutavaran uittoväylän varteen tai suoraan sahalle ja sata-
maan. Esimerkiksi Iijokea pitkin Iin Haminaan kuljetettiin vuosittain 10 000 tynnyriä ter-
vaa, 10 000 tukkia, tuhat palkkia sekä ”kaksi tuhatta tusinaa lankkuja ja lautoja”.139

137.”Å en tidlängd af 20 å 30 år har svedjandet i samma mån aftagit som tjäruverkiningen tilltagit och numera
utgör det sednare nämnde yhrket innbyggarens hufvudsakligaste binäring.” Ei 1, saapuneet vastaukset kier-
tokirjeeseen 22.5.1851, jossa pyydetään tietoja metsien tilasta, puulajeista, vesistöistä ym. Mha. KA.

138.Ei 1, saapuneet vastaukset kiertokirjeeseen 22.5.1851, jossa pyydetään tietoja metsien tilasta, puulajeista,
vesistöistä ym. Mha. KA.

139.Nissilä 1990, s. 32.
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Vanhin kaupantekomuoto varsinkin Tornionjokilaaksossa oli hankintakauppa, jossa
talonpojat myivät tukkeja toimittamalla ne suoraan ostajan määräämään paikkaan jokivar-
teen. Metsäkauppaa alettiin tehdä 1860- ja 1870-luvuilla lohkoittain pystykauppana.
Ostaja vuokrasi eli osti oikeudet, joiden perusteella sai kaataa tietyn ajan kuluessa tietyltä
lohkolta puutavaran, joko kaiken kelpaavan tai minimimitat täyttävän. Kauppa tehtiin täy-
sin ”summamutikassa”, eli hinta määriteltiin tuntematta myytävän puutavaran määrää ja
laatua. Todellinen kantohinta selvisi puutavaran ollessa jo varastossa. Myyjän kannalta
kummatkin mainitut kaupantekomuodot (hankinta- ja pystykauppa) olivat huonoja.
Aikaisemmin hankinta- eli leveranssikaupassa myyjä joutui usein kärsimään tappiota
puutavarasta, jonka ostaja jollakin lailla katsoi olevan kelvotonta. Tätä hylättyä tavaraa ei
talonpojan kannattanut kuljettaa takaisinkaan, vaan vaihtoehtona oli ”huonon puutavaran”
myynti ostajalle puoli-ilmaiseksi.

Lohkokaupassa sovittiin tietynkokoisen puutavaran otosta eikä suinkaan puutavaran
kuutiomäärästä. Metsänomistaja ei osannut arvioida metsävarojansa kuutiomäärää ja vielä
vähemmän ennakoida varojen kasvua esimerkiksi seuraavan 20 vuoden kuluessa. Itä- ja
Pohjois-Suomessa lohkosopimus saatettiin tehdä 5–20 vuodeksi. Muualla Suomessa otto-
aika saattoi olla vain 1–3 vuotta. Pystykauppoihin, eli puutavaran myyntiin kannolla, alet-
tiin Pohjois-Suomessa siirtyä vasta 1890-luvulla. Isojakotoimitusten keskeneräisyyden
takia knihtikontrahtipitäjissä metsänmyynti yhteismetsistä oli mahdollista vain erikoislu-
villa.140

Näitä pitkäaikaisia pystymyyntikauppoja (lohkokauppoja) alettiin arvostella laajem-
min 1800-luvun lopulla, jolloin puutavarayhtiöt alkoivat ostaa metsätiloja ja metsälohkoja
maapohjineen. Metsäyhtiöt nousivat tilojen omistajiksi varsinkin Itä- ja Keski-Suomessa.
Sama ilmiö esiintyy myös Pohjois-Suomessa.141

Metsäkaupat kehittyivät epäedulliseen suuntaan yksityisen metsänomistajan kannalta,
mutta metsäkaupat olivat useassa tapauksessa ainoa keino hankkia käteistä rahaa. Luoton-
saantimahdollisuudet olivat heikot pankkilaitoksen kehittymättömyyden vuoksi. Puu oli
useimmiten ainoa hyödyke, josta sai kunnolla rahaa. Puu ei ollut riippuvainen kato-
vuosista, onnistuneista kylvöistä tai tuottoisista lehmistä. Puu kasvoi aina, huonoinakin
vuosina.

Pohjois-Suomen osalta 1870-luvun tukkihuuma koettiin intensiivisesti varsinkin Rova-
niemen seudulla juuri kruununmetsien ansiosta. Tukkihuuman taustalla oli suuri 500 000
tukin viiden vuoden konsessio kruununmetsiin. Aikakautta on kutsuttu myös ”homman
ajaksi” tai ”Olsenin ajaksi”. Vuonna 1878 huumasta olivat jäljellä enää muistot. Varsin
katkeraan sävyyn nimimerkki Js. H.[Hoikka] totesi, että aineelliset olot olivat pitkälti
perustuneet metsäkauppaan. Nyt ihmeteltiin, mihin liikkeen tuottamat miljoonat olivat
uponneet. Rovaniemelle tullut työkansa oli nyt kunnan vaivana ja lisäksi turmellut paikal-
lisen siveyden ”häpiällisillä ja köyhyyttä tuottawilla irstaisuuden kaswilla”.142

Kruununvoutien kauppaa, maanviljelystä ja elinkeinojen tilaa koskevissa kertomuk-
sissa alkoi 1870-luvulla näkyä mainintoja yksityisten tukkikaupoista myös Oulujärven
seudulla ja Pudasjärvellä, jotka olivatkin sopivasti vesistöjen varrella. Oulun kihlakunnan
kruununvoudin mukaan tukkikaupoilla oli merkitystä erityisesti köyhälle väestölle lisäan-

140.Meinander 1950, s. 88–93; Peltonen 1986, s. 104–105.
141.Karjalainen 2000, passim; Peltonen 1986, s. 105.
142.Kaiku 17/1878. Hoikka oli myös valtiopäiväedustaja.
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sion tuojana. Iin piirin nimismies totesi, että raha-ansiot kasvoivat, mutta maanviljelys jäi
heikoille.143

Jokijärveltä (Taivalkoskelta) todettiin kuitenkin metsäkauppojen ja -töiden epävar-
muus, ”... sittekun kaikki sahayhtiöin ja yksityisten tekemät suuremmat tarjoukset tukin-
ostoon kruunun metsistä owat hyljätyt ja senkautta metsää wiljelewältä wäestöltä on rau-
ennut toiwo ja tilaisuus edes niukkaan tienestiin tawallisista metsätöistä”. Jokijärvellä tur-
vauduttiin kirjoittajan mukaan nimenomaan kruununmetsiin ja niiden tarjoamiin hakkuu-
tilaisuuksiin, sillä harvoilla tiloilla oli omaa myytävää metsää.144 Työtilaisuuksia ei kui-
tenkaan auennut tätä kautta kruununmetsiin, koska kruunun puu ei liikkunut korkean hin-
tansa vuoksi.

Kysynnän kasvaessa puutavaran hinnan kohoaminen näkyi myös Kuhmoniemellä, sillä
vuoden 1879 aikana tehtiin runsaasti kauppoja ”sahalaisten” kanssa. Perintömaan omista-
jat olivat tehneet vapaaehtoisesti kauppoja eikä ostajia ollut tarvinnut enää ”jumaloida”.
Kymmenen vuotta aikaisemmin tilanne oli ollut toinen: ”Kun ensimmäisiä metsäkauppoja
alettiin tehdä lähes vuosikymmen takasi päin, ehkä silloin oli puutawarain hinnat parem-
mat kuin nyt, niin saiwat talonpojat korkeintaan 80 penniä kannolta eli puulta. Waan sil-
loin oli syrjäiset ostomiehinä eikä sahalaiset tai niiden asioitsijat, ja ostomiehillä oli toi-
sessa nyrkissä laki ja toisessa oikeus. Näetkös maat oliwat silloin parastaan kruunun
maina.”145 Pitkälle oli siis toimittu ostajien ehdoilla.

Yksityisen metsänomistajan turvattomuutta kuvasi myös se, ettei 1800-luvulla ja vielä
1900-luvun alussa yksityisten puolella ollut vakiintunutta kantohintaa. Metsänomistajilla
ei ollut turvanaan mitään yhdistystä tai yhteenliittymää, joka olisi ajanut omistajien etua
myyntiasioissa. Metsähallituskaan ei pystynyt omalla myyntipolitiikallaan vaikuttamaan
siihen, että kantohinnat olisivat nousseet yksityisten metsissä ja kruununmetsissä. Lisäksi
metsähallitus myi 1870-luvulla Pohjois-Suomessa puutavaraa puolta halvemmalla kuin
Etelä-Suomessa. Kuvaavaa on se, ettei 1800-luvulta pystytä esittämään juuri minkäänlai-
sia tietoja yksityisten kantohintatasosta146.

Metsien taloudellista merkitystä maaseutuväestölle on pohdittu varsin laajalti tutki-
muskirjallisuudessa. Vuonna 1992 ilmestyneessä väitöskirjassaan Talolliset ja torpparit
Matti Peltonen on sivunnut maatalouden ja metsätalouden vuorovaikutusta 1800- ja
1900-lukujen vaihteessa. Tutkimuksen kohteena on ollut talonpojan metsänomistus.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty erilaisia hypoteeseja siitä, miten metsätalous
vaikutti maatalouden kehitykseen myönteisesti rahaa tuomalla. Ensiksi on kuitenkin
todettava, että tutkimustilanne on erilainen Pohjois-Suomen osalta, koska talonpoikainen
metsänomistus sai rinnalleen valtion omistusmuodon eli kruununmetsät.

Peltosen mukaan 1800-luvun lopulta nousuun lähteneen metsäteollisuuden on nähty
estäneen maatalouden kehitystä, ei siis pelkästään tuoneen rahaa. Varsinkin aikalaiset147

näkivät erilaisten metsäyhtiöiden tuoneen talonpojille helppoa rahaa ja samalla vieroitta-
neen työnteosta. Vuosisadan vaihteessa toimineen yksityismetsäkomitean selvityksen

143.E IIa:3, kruununvoudin kertomukset kaupan, maanviljelyksen ja elinkeinojen tilasta Oulun kkkva. OMA;
D IV:1, vuosikertomukset. Iin piirin nma. OMA.

144.Pohjois-Suomi 92/1878.
145.Kaiku 21/1879.
146.Ks. Meinander 1950, s. 173. Meinanderin mukaan kantohintaa voisi yrittää laskea vähentämällä leveranssi-

hinnasta kaato-, kuljetus- ja uittomaksut, mutta käytännössä laskelmista ei tulisi eksakteja. Sahayrityksien
leveranssihintatietoja on vain hajavuosilta 1800-luvun loppupuolelta.
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mukaan olivat rakennusten kohentaminen, ylellinen elämä ja pankkitalletukset metsätulo-
jen ensisijaiset sijoituskohteet. Vähemmän oli mainintoja uudisraivauskuluista ja maata-
louskoneiden ostosta. Metsärahat eivät siis menneet komiteatutkimuksen mukaan maata-
loustueksi, vaan rahatuloja maatalouden uudistamiseen saatiin enemmän meijeritu-
loista.148

Aiemmin tehdyssä taloushistoriallisessa tutkimuksessa metsätulojen nähtiin suoraan
vaikuttaneen maatalouden tuotantosuunnan muutokseen. Uudisraivaukset ja uudisraken-
nukset voitiin näin rahoittaa suurilla metsätuloilla. Tämä väite on yleistetty makrotasolta
mikrotasolle. Peltonenkin on tutkimuksissaan iskenyt tähän kohtaan toteamalla muun
muassa Eino Jutikkalan esittäneen parhaimman tutkimukseen perustumattoman hypotee-
sin. Jutikkalan mukaan ”Suomen talonpojille siirtyminen uudenaikaiseen maatalouteen
oli kuitenkin huomattavasti vaivattomampaa kuin muiden maiden talonpojille, jotka eivät
yleensä omistaneet metsiä eivätkä myöskään joutuneet kokemaan sellaista valtavaa maan-
arvon nousua, mikä Suomessa 19. vuosisadan jälkipuoliskolla esiintyi. Juuri maatalouden
murroskaudella metsät kohosivat ennen arvaamattomaan arvoon. Ei voi kyllin tähdentää
sitä suunnatonta merkitystä, mikä tällä tekijällä oli maalaiselämän kaikenpuoliseen nou-
suun”.149

Pohjois-Suomen osalta metsätulojen merkitystä pohdittaessa kysymyksenasetteluun
täytyy siis nostaa mukaan myös metsähallitus ja valtionmaat. Kruununmetsätorpparit sai-
vat kruununmetsästä vain käyttöpuut. Valtionmaiden asukkaita ohjattiin itsenäisiksi asuk-
kaiksi, joiden metsätulomahdollisuuksia kuitenkin vähennettiin pidättämällä puut val-
tiolle. Myös Oulun läänin kuvernöörin kertomusten mukaan erityisesti viljelyslainarahas-
tot edistivät uusien koneiden hankkimista ja uudisviljelyä,150 eivät siis metsätulot.

Edellytyksiä siirtymiseen viljanviljelystä karjatalouteen luotiin Pohjois-Suomessa jo
ennen metsätuloja, sillä valtio avusti talonpoikien viljely- ja raivaustoimia 1850-luvulta
lähtien erilaisilla suonkuivauslainoilla ja avustuksilla. Tosin avustuksilla ei juurikaan hel-
potettu talonpojan taloudellista tilaa avustusten painottuessa uudisraivauksen edistämi-
seen; tulokset tulivat viiveellä. Karjatalouteen tukitoimia kohdistettiin 1870- ja
1880-luvulla. Taustalla olivat edelliset kovat nälkävuodet. Suomen Hypoteekkiyhdistys
oli alkanut toimia 1860-luvulla. Kiinnityslainoja myönnettiin vain suurimmille tiloille,
joten pienet tilat eivät saaneet luottoa. Pienten tilojen lainansaantimahdollisuudet parani-
vat vuodesta 1884 alkaen, jolloin perustettiin valtion viljelylainarahasto sekä myöhemmin
kunnittaisia rahastoja.151

Pelkillä metsätuloilla tuotantosuuntaa ei muutettu, vaikka metsätulot vaikuttivatkin
epäsuorasti maatalouteen. Metsätulot lievensivät ahdinkotilaa, joka syntyi katovuosien
myötä. Ilman metsätuloja maatalous olisi ollut vielä velkaantuneempi. Metsän hintojen
nousu vaikutti myös maanarvon nousuun, joka tosin johti siihen, että perinnönjaoissa vil-
jelijä velkaantui edelleen. Eri asia on myös se, kuinka paljon Pohjois-Suomen tilalliset
pystyivät myymään sellaista suurikokoista ja tuloa tuottavaa puutavaraa, joka olisi kel-

147.Näitä aikalaiskirjoittajia oli Kalle Kajander kirjallaan Metsät ja yhtiöt (1901). Myös Tutkimuksia taloudelli-
sia oloista Suomen maaseuduilla -sarjassa kirjoittaneet syyttivät metsäyhtiöitä tilanteen kurjistumisesta. Ks.
esim. Akseli Warén, Tutkimuksia taloudellisista oloista Kuortaneen kihlakunnassa (1893).

148.Komiteanmietintö 1900:5, passim.
149.Peltonen siteeraa Jutikkalaa 1958; Peltonen 1986.
150.Salo 1993A, s. 143.
151.Salo 1993A, passim.
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vannut sahateollisuudelle, tai missä määrin myyntisopimukset olivat sellaisia, että niistä
jäi rahaa maatalouteen sijoitettavaksi. Pohjoisen Suomen osalta voi lisäksi suoraan todeta,
että metsänmyyntiin kykenevät tilat olivat vähemmistönä. Oulun läänin osalta myyntilu-
vut olivat huonoimmat muuhun maahan verrattuna. Oulun läänin tiloista vain 24 %
ilmoitti 1800-luvun lopulla pystyvänsä myymään metsää152.

Pohjois-Suomen metsää omistava maalaisväestö ei päässyt 1800-luvulla nauttimaan
metsänmyyntituloista niin, että se olisi kauttaaltaan vaikuttanut väestön elintason nou-
suun. Onni oli yksillä. Voitot metsänmyynnistä koituivat pääasiassa syntyvien yhtiöiden
ja niiden omistajien hyväksi, joille metsien alhainen kantohinta oli luonnollisesti eduksi.
Myös metsätöiden osuus alkoi laajemmin näkyä talonpoikien ja torppareiden taloudessa
vasta 1900-luvulla. Käyttövarat saatiin ennemminkin voista kuin puusta.

Esimerkiksi Salon kihlakuntalaiset, eli Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaakson asukkaat, sai-
vat rahatulonsa etupäässä voin myynnillä 1880-luvulla. Seuraavaksi eniten rahaa tuli vil-
janmyynnistä. Paikkakuntakohtaisia eroja oli luonnollisesti. Sen sijaan ”köyhemmille
tilallisille ja irtanaiselle kansalle” rahaa tuli tukinvedosta hevosilla, tervanpoltosta, par-
kinkiskomisesta ja rahdinajosta.153 Nimismies Odenvallkaan ei kertomuksessaan korosta-
nut metsätulojen merkitystä maatilataloudelle. Varsinaisesta talonpoikaisesta metsän-
myynnistä ei puhuta. Tukinveto hevosilla ei kerro sitä, kenenkä metsästä ja kenenkä puita
vedettiin.

Oulun kihlakunnassa, Oulu-, Kiiminki- ja Iijokilaakson alueella, metsätulot olivat
1880-luvulla aikalaiskuvauksen, nimismies Laurinin, mukaan jakautuneet epätasaisesti.
Varsinkaan rannikkoalueella ei metsän vähyyden takia ollut varsinaisia metsätuloja. Yli-
maassa metsätuloja saatiin palkeista, sahapuista ja tervasta. ”Tosin villinaikana tulvaantu-
neilla rahoilla kyettiin paljon vanhoja velkoja vähentämään, vaan isot tulot toivat matkas-
saan myös isot menot, niin että velat viimeiseen kymmeneen vuoteen tuskin ovat metsä-
kaupan kautta paljoa vähenneet.”154 Kemin kihlakunnassa Tornion- ja Kemijoen alueen
pitäjissä ”paitse järkiperäinen oman metsän myynti, antavat tukkipuuhat myös ylimaassa
hyvän syrjäansion”. Varsinainen tulo tuli nimismiehen käsityksen mukaan kuitenkin kar-
jataloudesta.155 Sen sijaan tukkipuuhista ei ollut kenelläkään toivoa alueilla, joita metsä-
hallituskaan ei pitänyt minkään arvoisina. Kyse oli Inarin, Enontekiön ja Kemijärven alu-
eilla sijainneista yli kuudesta miljoonasta hehtaarista 1890-luvun alussa. Pohjoisimmat
alueet olivat suojametsäluonteisia ja Kemijärven osalta knihtikontrahdin alaisia, eli väliai-
kainen pyykittäminen oli päässyt vasta alkuun.156

Ne, jotka pystyivät myymään metsää ja pääsivät nauttimaan metsätuloista, olivat luon-
nollisesti kateuden kohteita. Oulun Ilmoituslehdessä oli vuonna 1889 kirjoitettu siitä,
kuinka kuusamolaiset olivat saaneet tehtyä suuria metsäkauppoja sen jälkeen, kun lohko-
kuntien maita oli erotettu kruununmaista. Osaltaan tämä kertoo siitä, että hidastunut iso-
jako esti suurta osaa Pohjois-Suomen ja Lapin väestöstä pääsemästä kiinni metsänmyyn-
tiin omista metsistä. Kuusamolainen nimimerkki totesi lehtivastineessaan seuraavasti:
”Tosi kyllä on että useat kuusamolaiset owat myyneet tukkimetsänsä ja moni heistä on

152.Yksityismetsäkomitean keräämät tiedot vuosina 1897 ja 1898, liite I. Komiteanmietintö 1900:5.
153.Odenvall 1885, passim.
154.Laurin 1885, s. 10.
155.Niemelä 1885, s. 6–7.
156.SVT XVII 3 1891, s. 8. ”… jotka eivät siis kruununmetsätaloudelle ole mistään arvosta”
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saanut suuret rahat, mutta suuri erehdys on arwostella koko paikkakuntaa näiden muuta-
main onnellisten mukaan. Esimerkiksi Heikkilän kylässä, jossa ihmisluku on lähes 3,000
ei yksikään ole myynyt metsäänsä, aniharwa – 3 eli 4 – Lämsän ja Alakitkan kylissä – ja
suurimmalla osalla ei toki ole mitä myydäkkään.”157

Pudasjärvi oli pitäjä, jonka asukkaista osa pääsi kiinni metsätuloihin. Pudasjärven pitä-
jän osalta paikallinen ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström laski, että kuntalaisten yhteen-
lasketut menot 1890-luvun vaihteessa olivat 250 000 markkaa. Viljan ostoon käytettiin
133 000 markkaa, veroihin meni 45 000 ja muihin ostoksiin kului 72 000 markkaa. Voin,
poronlihan ja lintujen myymisellä ansaittiin 30 000 markkaa. Paikalliset kauppiaat
Forsströmin mukaan myivät vuodessa tavaraa 275 000 markalla.

”Mutta mistä rahat näihin tarpeisiin hankitaan? Ne saadaan ainoastaan metsistä. Talojen
omistako? Jos kysymme näin talon isänniltä, niin saamme kohta tiedon siitä, että kaikki
kaupaksi kelvolliset puut jo aikoja sitten on myydyt, ja ettei siis heidän metsistään voi saada
riittäviä tuloja, joilla talon rahatarpeet täytettäisiin.

---

Omissa metsissä taloilla siis ei ole vakinaista turvaa, olkoot metsäsarat kuinka isot tahansa,
ja niiden omistajien täytyy tavalla tai toisella ruunun metsistä ansaita se rahasumma, jonka
he toimeentulemiseensa tarvitsevat.”158

Forsström selvästi viittaa siihen, että oman metsän myynnistä saatujen tulojen sijasta met-
sätuloja otettiin kruununmetsistä epärehellisin keinoin. Eli puut varastettiin myyntiä var-
ten. On täysin perusteltua todeta, että metsätulot, joita on arvioitu käytetyn joko ylelli-
seen elämään tai elintason nostoon, olivat peräisin tavalla tai toisella kruununmetsistä.
Iijoen useat sahalaitokset luonnollisesti tarvitsivat puuta.

Forsström kannatti innokkaasti uudistilojen talouden tukeutumista hyviin niittyihin ja
järvenlaskuihin. Ne tilat, jotka nojasivat taloudessaan järvenlaskuissa syntyneisiin niitty-
maihin, olivat pysyneet hyvin pystyssä. Vain kymmenesosa niistä oli kaatunut. Sen sijaan
isossajaossa syntyneet uudistilat menestyivät huonosti. Puolet 80 uudistilasta oli kadonnut
25 vuodessa. Maat oli liitetty takaisin kruununmaahan.

Forsström toteaakin, että Pudasjärven kirkonkylässä oli Nyynäjän talo, joka kävi
hyvästä esimerkistä, kuinka kannatti luottaa niittyihin. Parikymmentä vuotta sitten Nyy-
näjä oli ollut kehno hökkeli, mutta nyt se oli kylän parhaita suonkuivauksen ansiosta. Sen
sijaan metsiin nojanneet uudistalot palautuivat pikkuhiljaa takaisin kruunulle, tosin metsät
myytyinä.159

Metsätulojen epätasainen alueellinen jakautuminen vielä aivan 1890-luvun lopulla käy
ilmi muun muassa yksityismetsäkomitean keräämistä tiedoista. Hyvätkään yksityismetsät
eivät enää taanneet tuloa, koska kysyntää ei ollut. Rannikolla Salon kihlakunnan alueella
kelpasi sahateollisuudelle puutavara, joka oli pituudeltaan neljä metriä. Kajaanin kihla-
kunnan tukin piti olla reilusti yli kuusi metriä. Kantorahaa ei saanut kuin 40–50 penniä

157.Oulun ilmoituslehti 32/1889.
158.Forsström 1890A, s. 521–522.
159.Forsström 1890B, s. 87–90. Forsström ilmoittaa saaneensa tiedot paikkakunnan kruununnimismieheltä.

Forsströmillä oli suunnitelma siitä, kuinka kruununmetsätorpat kannattaisi perustaa ryhmissä, opastaa ne
agronomin johdolla suoviljelyksen pariin, pitää huolta torppien edistymisestä ja helpottaa torppien elämää
lainojen avulla. Turvana torpilla olisi ollut yhteismetsä, jota olisi hoidettu metsätaloussuunnitelmien mukai-
sesti. Forsströmin suunnitelmat olivat liian 'moderneja' toteutuakseen. Vastustusta oli joka suunnalla.
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puuta kohden. Vastaavasti Keski-Pohjanmaalla sai kantorahaa pienemmästä puusta 1–
1,50 markkaa. Kajaanin kihlakunnan alueella ”jotkut maanomistajat väittävätkin, että he
ovat ansainneet enemmän tukinajossa kruununmetsästä kuin omaa metsää ajaessaan”.160 

Metsätulot niin yksityis- kuin kruununmetsistä jakautuivat 1800-luvun loppupuolen
Pohjois-Suomelle epätasaisesti. Omista metsistä saatuja metsänmyyntituloja käytettiin
vähän ”ylelliseen elämään”, sen sijaan rahat menivät velan ja verojen maksuun. Pohjoisen
metsää omistamattomat tilattomat eli muun muassa kruununmetsätorpparit eivät pysty-
neet maksamaan metsätuloilla velkojaan, koska metsää ei ollut myytäväksi. Ainoa mah-
dollisuus sosiaalisen nousuun oli pääsy kruununtilalliseksi ja sitä kautta metsänmyyntiky-
kyiseksi perintötilalliseksi.

Erilaiset metsätyöt työllistivät varsinkin tilatonta väestöä, mikä merkitsi ainakin väliai-
kaisesti heidän elintasonsa nousua. Työllisyystilanne alkoi muuttua 1900-luvun puolella,
jolloin Kemi-yhtiön kaltaisten yritysten nousu puun liikuttajaksi näkyi selvästi elintason
nostajana aivan pohjoisimmassa Suomessa. Pohjoisten metsien taloudellinen merkitys
kasvoi vasta sitten, kun kuljetusyhteydet paranivat uiton rajoitusten helpottuessa sekä var-
sinkin 1900-luvun puolella rautatieverkoston laajentuessa.161

Pohjois-Suomen osalta on vaikea tutkia sitä, miten metsäteollisuuden nousu
1800-luvun lopulla vaikutti talonpojan talouteen. Kuusamolaisen kirjoittajan toteamus,
että oli suuri erehdys arvostella muutamien onnellisten metsänmyyjien mukaan koko
paikkakuntaa, lienee oikeaan osunut arvio koko Pohjois-Suomen osalta. Yksittäisten tapa-
usten perusteella on vaikea tehdä kattavaa tutkimusta. Kuva metsätulojen siunauksellisuu-
desta niin hyvässä kuin pahassa jää yksittäisten viivanvetojen varaan. Metsätulot (kruu-
nun- ja yksityisten metsistä) 1800-luvun Pohjois-Suomessa olisi laajemman tutkimuksen
arvoinen. Tässä yhteydessä ei voi muuta kuin raaputtaa pintaa ja todeta, että metsärahat
olivat 1800-luvulla ensiapua velkaantuneille tai hetken helpotusta elintasossa.

Metsähallinnon kannalta pohjoissuomalainen perinteisine metsän hyödyntämistapoi-
neen oli uhka kruununmetsille. Yleisen käsityksen mukaan perinteiset metsänkäyttötavat
olivat tuhlaavia, ja niistä päästiin eroon vasta vuosikymmenien kuluessa. Kaskenpoltto
kruununmetsissä oli marginaalista, mitä sen sijaan tervanpoltto ei ollut. Lisäksi puu tuk-
kina alkoi merkitä rahaa, jolloin moni yksityinen näyttää saaneen metsärahansa kruunun-
metsistä, mutta ei omista metsistä. Oman lukunsa ansaitsevat metsävarkaat kruununmet-
sissä.

Kotitarvekäyttö, kaski ja tervanpoltto olivat kaikki metsänkäyttötapoja, joiden jäljet
näkyivät pitkään luonnossa. Minkä verran nämä käyttömuodot näkyivät sitten kruunun-
metsissä ja mikä merkitys niillä oli metsien tilaan? Nämä arvioinnit vaativat tarkempaa
paneutumista muun muassa 1900-luvun metsäntarkastuksiin. Ainakin nämä käyttötavat
sekä niiden laillisuuden ja laittomuuden valvominen työllistivät metsänhoitajia ja metsän-
vartijoita. Samalla nämä tavat aiheuttivat ongelmia pohjoissuomalaisten ja metsähallin-
non välille.

160.Komiteanmietintö 1900:4, s. 153–150.
161.Ks. Meinander 1950.



5 Haaskaajat ja varkaat

5.1 Huono hoito ja haaskaus — talonpojan tapojako?

Allt faller, allt förödes.
Där hon framgår, där stupar grönskan,
tystnar fågelsången, där blottas för
bebyggarns trötta öga den vilda, döda,
ofruktbara grunden
af urtidds hällar, dem naturen länge
barmhärtigt dolde under
skogens täcke, och ädlös, liflös, hopplös
breder sig i härjans spår polcirkelns
ödemark.

Topeliuksen runo metsänhaaskauksesta1 vuodelta 1874 kuvaa hyvin 1800-luvulla vallin-
nutta käsitystä maalaisväestön metsien hoidosta ja hävittämisestä. Maamme kirjassa Tope-
lius arvosteli silloista metsänkäyttöä voimakkaasti. Suomen metsät olivat niin kallisarvoi-
sia, ettei ilman niitä voinut elää. Kuitenkin suomalaiset kohtelivat metsiä huonosti. Avo-
hakkuita tehtiin voitonhalusta eikä vuosittaisen pysyvän hyödyn vuoksi. Suunnattomat alat
olivat autioituneet ja menettäneet puunsa. Topeliuksen mukaan kansa piti metsää pahana
eikä kasvavalla puulla ollut omaisuusarvoa.

Topelius kirjoitti, kuinka puuta ja metsää oli käytetty huolimattomasti lukuisin eri ta-
voin. Tervanpoltto, kaskeaminen, metsäpalot ja polttopuun hakkuu edistivät metsänhaas-
kausta. Jopa joulukuuset, saunavastat ja juhannuskoivut saivat tuomion. Topelius tuomitsi
tukinuiton, koska vesi saastui puiden kuorista ja rannanomistajat, kalastajat ja liikenne kär-
sivät tukeista. Myös Elias Lönnrot kiinnitti huomiota metsänpuutteeseen, sillä olihan ter-
vanpoltto varsinainen syöpä. Yksityisomistus takaisi sen, että kukin hoitaisi palastaan eikä

1. Nimimerkki Z. T. kirjoitti Morgonbladetissa 131/1873 ”Sköfla ej Finlands skog”. Erityisesti vuonna 1873
sanomalehdissä, kuten Helsingfors Dagblad ja Morgonbladet, ilmestyi useita kirjoituksia metsänhävittämi-
sestä = skogssköflingen.
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hakkaisi sitä paljaaksi. Lönnrotin mielestä sahojen perustaminen ja maatalous edistäisivät
asutuksen leviämistä ja hyvinvointia.2

Jo ennen kirjailijoita eri läänien kuvernöörit kritisoivat omissa tarkastuskertomuksis-
saan Suomen metsien huoletonta käyttöä. Senaatille asia ei ollut kuitenkaan vielä akuutti.
Tärkeintä oli saada ensinnä isojako loppuun. Isonjaon jälkeen olisi ollut mahdollista puut-
tua lainsäädännöllisin keinoin haaskaukseen.

Mitä sitten käytännössä tarkoitettiin huolettomalla käytöllä tai hävittämisellä? Metsän
hävittäminen, tai kuten 1800-luvulla yleisesti sanottiin ”raiskaaminen”, tarkoitti metsän
saattamista sellaiseen tilaan, ettei uutta taimistoa syntynyt kaadetun metsän tilalle. Metsän
paljaaksi hakkuuta ei laskettu hävittämiseksi, mikäli tulevasta kasvusta oli huolehdittu.3

Eri tutkimuksissa on käytetty termiä 'haaskaus', jolla on tarkoitettu oikeastaan metsän
luvatonta käyttöä eli varastamista. Myös lakikielessä ja metsähallituksen tilastoissa haas-
kaus on metsän luvatonta käyttöä. Yleiskielessä haaskaus käsitetään kuitenkin metsän huo-
nona käsittelynä, eli ”raiskauksena” ja metsän suoranaisena hävittämisenä. Metsän luva-
tonta käyttöä pidetään metsävarkautena, vaikka puutavaraa ei olisi ehditty kuljettaa pois
metsästä.4 Monessa kohtaa näitä termejä ei ole erotettu selvästi toisistaan. Jatkossa pyrin
selvästi erottamaan sen, mitä kulloinkin termillä tarkoitan.

Virkamiesten voimattomuus taistella metsänhävittämistä sekä haaskausta eli varasta-
mista vastaan oli yleisesti tiedossa. Varsinkin tervanpoltto oli elinkeino, jota paheksuttiin.
Metsänystävä-lehdessä nimimerkillä esiintynyt kirjoittaja kirjoitti 1900-luvun alussa seu-
raavasti. ”Mutta kun nimismiehillä oli muutakin työtä ja metsää ei osattu enempi arvostella
kuin nyt hiekkaa, niin ei syytöksiä tehty tuskin koskaan, vaikka koko kyläkunnat polttivat
tervaa joka vuosi kruununmetsästä 300–400 syltä suurissa panoksissa sekä kilvan kevättal-
vella ajettiin pelkkoja ja mastoja kaupunkiin, tyytyen siihen kun mies ja hevonen sai 1/2
ruplaa päivälle omassa ruoassaan eikä puulle mitään. Olihan sekin tienestiä. Mitähän Suo-
men valtiokin hyötyi metsistään!”5

Oulun läänin kuvernöörinkertomuksissa valitettiin useampaan otteeseen 1850-luvulla
sitä, että kansa ei ymmärtänyt metsänhoidon tarpeellisuutta. Vain parhaat puut kelpasivat,
ja vahingoittuneet jätettiin metsään uuden kasvun tielle. Oikeaa metsänhoitoa eli istutusta,
lohkohakkausta ja harvennusta ei harjoitettu eikä tunnettu.6 Kuvernööri luonnollisesti pe-
rusti kertomuksensa kruununvoutien ja nimismiesten kertomuksiin. Esimerkiksi Paltamos-
ta kruununvouti totesi 1850-luvun lopulta, ettei alueella tunnettu puiden istutusta ja kylvöä,
kuten ei myöskään potaskan, hartsin ja kimröökin valmistusta. Sen sijaan tervaa osattiin
valmistaa.7

Tiedollisia edellytyksiä metsänhoitoon talonpoikaisella väestöllä ei juurikaan ollut, kos-
ka suomenkielinen metsänhoitovalistus oli vielä lähes pelkästään almanakkojen varassa.
Almanakatkaan eivät kaikkia tavoittaneet. Kuten edellä on jo todettu, 1850-luvulla toimi-
nut lääninmetsänhoitajajärjestelmä ei myöskään tuonut valistusta maalaisväestön jouk-

2. Topelius 1887, s. 87–88; Topelius 1905, s. 220–221; Suutala 1986, s. 246–250.
3. Laitakari E. 1923, s. 10.
4. Laitakari E. 1923, s. 10.

Åverkan = haaskaus, varkaus, skövling = hävitys, raiskaus. Tuomiokirjoissa varkaudet ruotsiksi ovat åver-
kan. Ks. myös Laitakari E. 1960, s. 99.

5. J. E. W. 1907, s. 291.
6. Hb:3, Oulun läänin vuosikertomukset 1840–1875. OLKA. OMA.
7. EIIa:4, nimismiehen kertomus Paltamosta 1856–1860. Kajaanin kkkva. OMA.
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koon. Käytännössä yksi lääninmetsänhoitaja (C. O. Palmroth) vastasi koko Oulun läänistä,
joten yksi mies ei ehtinyt valistaa puolta Suomea muiden tehtäviensä ohella.

Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallitusta 1850-luvulla johtanut C. W. Gyldén kir-
joitti, kuinka parempaan metsänhoitoon päästiin valistuksen ja vakuuttelun kautta. Tiukat
säännökset eivät sopineet suomalaiseen kansanmieleen, vaan lyhyet ja selvät selvitykset pi-
ti antaa kansan omalla kielellä. Rohkaisemalla ja palkitsemalla saataisiin väestö hoitamaan
metsiä.8

Metsähallintoa perustettaessa luonnollisesti odotettiin, että ammattitaitoiset virkamiehet
saisivat kruununmetsät kuntoon sekä opastaisivat yksityisiä metsänomistajia metsänhoi-
toon. Tiedollista tukea metsänhoitoon saatiin C. W. Gyldénin oppikirjasta9 vuodelta 1853.
Samoin vuoden 1859 metsähallituksen ohjesäännössä muun muassa määrättiin, että hak-
kuualueille piti jättää siemenpuut. Talonpoikien luovuttaessa metsänsä sahayrittäjille hak-
kuualueille ei jäänyt siemenpuutakaan. Samasta teemasta kirjoiteltiin sanomalehdissä, ja
uusien metsänhoitajien odotettiin tuovan kerralla parannusta tilanteeseen. Muun muassa
Hyrynsalmelta Suomettareen lähetetyssä kirjeessä vuonna 1861 osoitettiin metsäviran-
omaisille toivomus, että ”kentiesi pitäisiwät paremmin huolta siitä, kuinka käskyläisensä
muutoinkin menettelewät talonpoikien kanssa ja mitä esimerkkejä he niille antawat”.10

Myös sahateollisuuden vapauttamisen yhteydessä 1860-luvun alussa katsottiin, että sa-
hateollisuuden kahleet poistamalla päästäisiin irti metsien hävityksestä. Komitean mukaan
vapauttamisella suojeltiin metsät hävityksiltä, ”jotka aikaansaa huono hoito ja haaskaus ja
joihin verrattuna sahaus kaikissa olosuhteissa on katsottava voitoksi”. Metsät saivat kuiten-
kin enimmäkseen olla oman onnensa nojassa sahateollisuuden vapauttamisen jälkeen. Hoi-
to käytännössä tarkoitti sitä, että metsistä hakattiin pois suurimmat ja vanhimmat tukkipuut.
Kaadettaviksi määrättiin ne puut, jotka täyttivät tietyn koon ja läpimitan vaatimukset. Sama
periaate, määrämittainen hakkuu, oli käytössä niin talonpoikaismetsissä kuin kruununmet-
sissäkin.11

Metsänhoidon puutteellisuuden lisäksi huonoksi hoidoksi laskettiin perinteiset metsän-
käyttömuodot. Tharandtin metsäakatemian johtaja Edmund von Berg tutustui Suomen met-
siin vuonna 1858 viranomaisten pyynnöstä. Hänen mukaansa hävittävien hakkuiden lisäksi
laiduntaminen, kaskenpoltto ja kulovalkeat turmelivat metsää. Kulovalkeat eli metsäpalot
koetettiin todella suurena ongelmana. Tämä näyttää olleen aihepiiri, johon mielellään tar-
tuttiin. Lähinnä huolimattomuuden takia paloi runsaasti metsää, sillä monesti vasta kruu-
nun virkamiehet ryhtyivät sammuttamaan metsäpaloa. Yksityisen henkilön intresseihin ei
kuulunut palojen sammuttaminen, mistä myös kuvernöörit huomauttivat kertomuksissaan.
Palaneet hehtaarimäärät vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi vuonna 1852 Oulun, Kemin ja
Lapin kihlakuntien alueella paloi noin 160 000 hehtaaria metsää. Myös sanomalehdet jul-
kaisivat tietoja näistä paloista. Vastaavasti vuonna 1854 tuhoutui vain 800 hehtaaria.12

Metsähallituksen omien ilmoitusten mukaan metsäpalot usein pääsivät irti kydöttäjien, niit-
tymiesten, kalastajien tai huolimattomien ohikulkijoiden takia. Paltamossa metsäpalon

8. Gyldén 1853, s. 11–12.
9. Handledning för skogshushållare i Finland. Esimerkiksi Oulun Wiikkosanomissa kirjoitettiin jo vuonna

1852 metsän hyödystä ja hoidosta. Oulun Wiikkosanomia 5, 6/1852.
10. Suometar 41/1861; Oulun Wiikkosanomia 16, 18/1860.
11. Hanho 1915, s. 166; Helander 1949, s. 91.
12. Oulun läänin kuvernöörin kertomukset 1851–1855. TKA; Ks. esim. Maamiehen ystävä 41/1852, Finlands

Allmänna Tidning 228/1852.
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syynä oli joskus jopa teerenmetsästys. Myös vastahakoisuus metsäpalojen sammutukseen
oli yleistä; huolimatta metsänhoitajien ponnistuksista saada väki palojen sammutukseen.13

Myös Fabian Langenskiöld totesi kruununmetsien kiertomatkallaan 1860-luvun alussa,
että huolimattomuus oli tavallisin syy tulipalojen syttymiseen. Langenskiöld valisti sodan-
kyläläisiä varomaan paloja ja varsinkin sammuttamaan nuotiot. Valistus ei kantanut hedel-
mää ainakaan Langenskiöldin omassa seurueessa, sillä hän sai itse heti kohta todeta tulen
palavan vartioimattomana. Senaatin talousosaston varapuheenjohtajan mukana kulkeneet
soutajat eivät sammuttaneet nuotiotaan Kitisen rannalla. Joukkio palasi sammuttamaan
nuotion kuunnellen Langenskiöldin valistustuokiota.14

Lähteistä ei käy suoraan ilmi sitä, miksi paloja ei haluttu sammuttaa tai miksi oltiin sit-
ten niin huolettomia. Yksi syy saattoi olla se, että metsä oli ennen uusiutunut palamalla it-
sestään tai kaskien kautta. Metsän palamiseen oli totuttu, joten aina ehkä ei ollut kyse maa-
laisväestön laiskuudesta ja uppiniskaisuudesta lähteä taistelemaan tulta vastaan. Toisaalta
omat työt olivat lähempänä sydäntä, mikä kävi ilmi esimerkiksi Muhoksen hoitoalueen
vuosikertomuksista. Pelson alueelle ei ollut saatu väkeä sammuttamaan metsäpaloja, koska
kiireiset kesätyöt oli asetettu etusijalle. Metsänvartijat saivat itse sammuttaa palot.15 Met-
sänhoitaja Brander Iistä totesikin, ettei paloja sammutettu vieläkään muuta kuin omista
syistä. ”… för eldens hejdande endast då egna intressen stå på spel.”16 Haluttomuus met-
säpalojen sammuttamiseen palkittiin sakoilla, tosin varsin pienillä. Uppiniskaisuudesta sel-
visi 1870-luvulla 9,60 markalla. Paikalliset asukkaat olivat yksinkertaisesti kieltäytyneet
sammuttamasta paloja. Sen parempaa selitystä ei annettu edes käräjillä.17

Ruotsalaiset talonpojat eivät olleet yhtään innokkaampia sammuttamaan metsäpaloja,
joten kyse ei siis ollut perisuomalaisesta laiskuudesta ja vastahankaisuudesta. Luonnolliset
metsäpalot saivat raivota vapaasti, sillä tuloksenahan oli parempaa laidunta. Ja paremman
laitumen toivossa myös Ruotsissa pantiin palamaan metsiä.18

Talonpoikien huonoa metsänhoitoa kritikoitaessa on muistettava, että vielä 1860-luvun
alussa metsänhoitoa metsänhoidollisessa merkityksessä ei juurikaan tunnettu. Tuon ajan
lähteetkin johtavat eräässä suhteessa tutkijaa harhaan, sillä metsänhoito tarkoitti terminä oi-
keastaan metsätaloutta. Nimismiehet ja kruununvoudit kuitenkin tunsivat sen verran alan
termistöä, että saattoivat kertomuksissaan todeta, ettei viljelymenetelmiä tunnettu. Hekin
kruununvirkamiehinä osasivat käyttää termejä, koska heiltä asiaa kysyttiin käyttäen juuri
näitä termejä. Nimismies saattoi ilmoittaa, ettei 1860-luvun alussa Suomussalmen metsissä
tunnettu sen enempää metsänviljelymenetelmiä (kulturmetoder) kuin suunnitelmallisia
hakkuitakaan (ordnade hygges). Tosin eipä alueella tunnettu puutarhanhoitoakaan.19

13. Annotationer öfver fareldar m.m. inom kronoskogarne 1860–1885. Bg 1, muut luettelot 1860–1885. Mha.
KA. ”Dels befolkningens tredska att åtlyda kallelse till skogselds släckande.”

14. Langenskiöld 1861, s. 10–11.
15. Berättelse öfver förvaltningen af Muhos Revir under förvaltningsår 1868. Hi1:1, Muhoksen hoitoalueen

vuosiselostukset 1860, 1862–1886. Vaalan ha. OMA. 
16. Branderin kirje 15.7.1871. Ea4:1, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1860–1874. Iin tpa. OMA.
17. 73 §, Cia:80, talvikäräjät 1885. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA. Hugo Rikhard Sandberg kirjoit-

taa vuonna 1881 vuosikertomukseen Tornion hoitoalueella tulen käsittelyn olleen myös huoletonta. Joskus
huhutaan, että palot olivat tahallisia, jotta saataisiin hakkausoikeuksia helpommin kruununmetsiin. Ed:1,
hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–1881. Kemin tpa. OMA.

18. Sörlin 1982, s. 107.
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Pudasjärven kruununvouti kertomuksessaan 1860-luvun lopulla saattoi todeta, että met-
sien hoito oli vuosi vuodelta parantunut sen jälkeen, kun kruunun ja yksityisten maat olivat
tulleet tarkemman kontrollin alaisiksi.20 Muissa pitäjissä ei vielä ollut näkyvissä haas-
kauksen vähenemistä ainakaan kruununvoudin kertomusten perusteella. Hoidon puutetta ja
haaskauksen yleisyyttä kritisoi Suomessa vuosina 1867–1869 kierrellyt Evon metsäopiston
johtaja A. G. Blomqvistkin. Pohjoisissa osissa hänen mukaansa ei ollut näkyvissä minkään-
laista hoitoa tai huolenpitoa. Lapin erämaametsienkin tila oli enemmän tulosta kasvimaan-
tieteellisistä olosuhteista kuin hoidosta ja arvossa pidosta.21

Oulun kihlakunnan kertomuksessa 1870-luvulla todettiin, ettei oikeaa metsänhoitoa ol-
lut, vaan metsiä käytettiin tarpeen mukaan. Siellä missä isojako oli jo toteutettu, siellä oli
näkyvissä säästäväisyyttä. Kajaanin kihlakunnassa Sotkamon alueen metsissä ei vielä
1870-luvun alussa voinut puhua säästäväisyydestä tai kestävistä hakkuista (uthållning vid
deras afverkning), vaan edelleenkin metsät hakattiin totaalisesti puhtaiksi. Kasvavaa met-
sää kolottiin tervanpolttoa varten.22

Utsjoelta nimismies totesi 1870-luvun alussa, että metsää haaskattiin usein, tosin vain
Tenojoen vaikutuspiirissä. Utsjoella puute oli oikeastaan koko metsätaloudesta, ei pelkäs-
tään hoidosta. Tosin eipä haaskaajien tarvinnut paljoa pelätä metsäviranomaisiakaan, koska
kukaan ei tarkastanut metsiä. Kittilässä metsänhoito oli vielä yleisesti tuntematonta, tosin
alueella ei nimismiehen mukaan osattu valmistaa potaskaakaan. Inarissa metsiä käytettiin
enimmäkseen kotitarpeiksi, ei myytäväksi asti. Nimismiehen mielestä paikallista väestöä
olisi pitänyt kehottaa tervanpolttoon. Vuosikymmenen lopulla Muonionniskan nimismie-
hen kertomus alueesta noudatteli muualla läänissä tutuksi käynyttä kulkua. Metsätalous yk-
sityisten metsissä oli suunnittelematonta, ja talojen lähettyviltä kaikki suuret puut oli jo
käytetty. Lohkohakkauksesta, metsänistutuksesta tai -kylvöstä ei ollut merkkiäkään.23

Sahateollisuudelle asetetut rajoitukset poistuivat vuonna 1861. Vähitellen puutavaran
vienti alkoi vilkastua, jolloin myös metsän hävittäminen lisääntyi kysynnän kasvaessa. Sa-
hateollisuuden osuutta metsien hävittämisessä tutkinut komitea julkaisi mietintönsä vuon-
na 1874. Mietinnön mukaan yksi syy hävitykseen oli kypsymättömien (alamittaisten) pui-
den myynti vientiä varten. Puutavaran vienti lähti 1870-luvulla todella vauhtiin. Yleisesti
todettiin, etteivät hakkuut olleet sopusoinnussa metsävarojemme kanssa. Suomen Talous-
seura esitti kirjelmässään pelkonsa metsien liikahakkuista ja hakkuiden vahingollisista seu-
rauksista. Asia jätettiin komitealle, joka antoi lausunnon siitä, että metsänhaaskaus oli Suo-
messa yleistä.24

Syynä hävittämiseen oli se, että vielä 1800-luvulla puunkäyttö kohdistui järeään puuta-
varaan, jonka määrä oli rajoitettu. Huonot kulkuneuvot ja -yhteydet sekä kalliit rahdit esti-

19. EIIa:4, nimismiehen kertomus Suomussalmelta 1861–1865. Kihlakunnan kruununvoudin kertomukset kih-
lakunnan tilasta. Kajaanin kkkva. OMA. ”Skogarne hafva genom förut bedrifvet svedjande och en planlös
förbrukning inom byalaens områden något medtagits och några ordnade hygges eller kulturmetoder äro icke
kända lika litet som trädgårdsskötsel.”

20. EIIa:2, nimismiehen kertomus Pudasjärveltä 1866–1870. Kihlakunnan kruununvoudin kertomukset kihla-
kunnan tilasta 1858–1876. Oulun kkkva. OMA.

21. Helander 1938, s. 75–76.
22. EII:3, kruununvoudin kertomukset kaupasta, maanviljelyksestä ja elinkeinojen tilasta 1871–1875. Oulun

kkkva; EIIa:4, nimismiehen kertomus Sotkamosta 1871–1875. Kajaanin kkkva. OMA.
23. CVI:1, Utsjoen, Kittilän, Muonionniskan, Inarin nimismiehen kertomuksia 1871–1880. Lapin kkkva. OMA.
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vät pienemmän puutavaran ulosviennin. Pienemmälle puutavaralle alkoi tulla arvoa vasta
1900-luvulla uiton, rautateiden ja puunjalostusteollisuuden kehittymisen myötä.

Metsälainsäädännön puolella ei edistytty näinä ensimmäisinä tukkihuuman vuosikym-
meninä, sillä vasta vuoden 1886 metsälaissa oli suora metsänhävittämiskielto, eli ”metsä-
maata älköön autioksi hävitettäkö”.25 Vuoden 1886 lain valvonta jäi paikallisille viran-
omaisille, joten lain todelliset vaikutukset jäivät vähäisiksi. Hakkuiden valvominen ei ollut
viranomaisten tehtävälistalla ensimmäisenä, eikä heidän toimenkuvaansa muutenkaan kuu-
lunut metsänhoidollisten tietojen kartuttaminen.

Todellisuutta pohjoissuomalaisissa metsissä oli se, ettei valvovista viranomaisista ollut
haittaa yksityiselle metsätaloudelle. Totesihan nimismies Utsjoen osalta, ettei haaskaajien
tarvinnut pelätä edes virkamiehiä.26 Jos edes haaskaajien ei tarvinnut virkamiehiä pelätä,
niin miten oli ”tavallisten” metsänkäyttäjien laita?

Kaiken lisäksi metsälainsäädäntöä oli mahdollista kiertää jättämällä näennäisiä siemen-
puita. Laissa ei näet määrätty siemenpuiden laatua. Määräystä, jonka mukaan hakkuuala ei
saanut olla kymmentä tynnyrinalaa (noin viisi hehtaaria) suurempi, voitiin myös kiertää.
Lain kierto onnistui jättämällä hakkuualueille kapeita hakkaamattomia metsäaloja, jolloin
yhtenäinen hakkuualue ei ylittänyt kymmentä tynnyrinalaa. Mikäli metsä joutui kuitenkin
hakkuukiellon alaiseksi, se oli lain mukaan peruutettava, kun uutta metsää oli noussut
taimiasteelle. Laissa ei kuitenkaan määritelty taimikon luonnetta; myös lehtipuuvesakko
kävi taimikosta. Vuoden 1886 laki oli epäonnistunut yritys suojella metsiä hävitykseltä.

Vuoden 1886 metsälaissa oli myös eräänlainen raivauskieltomääräys: ”Kaikki kaskivil-
jelys olkoon kielletty vuorisella sekä kovin kiviperäisellä tahi koluisella maalla kuin myös-
kin semmoisella hietakankaalla, jossa kasvaa mäntymetsää tahi kanervaa.” Laissa maini-
taan myös palosuojelusta ja kulojen sammuttamisesta. Valitukset metsän hävittämisestä jat-
kuivat laista huolimatta.27

Vuoden 1894 valtiopäivillä tehtiin anomus tutkimuksen tekemisestä siitä, ”missä määrin
yhä jatkuvissa valituksissa metsän rajattomasta hakkuusta on perää”. Vuonna 1897 asetettu
komitea sai julkaistuksi mietintönsä vuonna 1900. Mietinnössä ehdotettiin toimenpiteitä,
joilla estettäisiin metsän hävittäminen sekä säilytettäisiin metsäpääoma. Mietintöön perus-
tava esitys saatiin vasta vuonna 1908 eduskuntaan ja vuonna 1912 tuli ”asetus toimenpi-
teistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi”. Asetus vahvistettiin vasta marraskuussa
1917.28

24. Vuoden 1874 mietinnössä ehdotettiin uuden metsälain säätämistä väärinkäytöksien ehkäisemiseksi. Lain
mukaan maanomistaja voitiin pakottaa metsittämään hävitetty alue. Metsä voitiin myös rauhoittaa myynti-
hakkuilta, jos liialliset hakkuut saattoivat uhata kotitarvepuuvarantoa. Komiteanmietinnössä esitettiin myös
eräänlaista kunnallistason lain valvontaa. Vuoden 1874 komiteanmietinnön ehdotusta ei hyväksytty, vaan
kahden vuoden päästä asetettiin uusi komitea pohtimaan tilannetta. Edellisen komitean ehdotusten katsottiin
loukanneen vapaata maanomistusoikeutta. Tarvittiin kuitenkin kolmas komitea (1883), jonka työn tulokset
kelpasivat uuden metsälain pohjaksi. Laitakarin mielestä on luultavaa, ettei valtiopäivillä olisi ankarampaa
ehdotusta hyväksytty. Laitakari E. 1923, s. 16.

25. Metsälaki 3 pltä syysk. 1886.
26. CVI:1, Utsjoen nimismiehen kertomus 1871–1875. Lapin kkkva. OMA; Helander 1949, s. 175–190.
27. Metsälaki 3 pltä syysk. 1886; Laitakari E. 1923, s. 17, 47, 80. Raivauksella tarkoitetaan puiden poistamista

kantoineen ja juurineen metsäalalta; tarkoituksena on käyttää alaa vastaisuudessa muuhun tarkoitukseen
kuin metsätalouteen. Yleisenä periaatteena on ollut, että maata käytetään siihen tarkoitukseen, johon se par-
haiten soveltuu. Raivausta ei ole suorastaan kielletty muualla kuin suojametsäalueilla, joten muun alueen
ollessa kyseessä on täsmällisempää puhua raivauksen rajoittamisesta.



174
Sahateollisuuden ja talonpoikien todellinen metsänkäyttö oli pitkälti ristiriidassa lain-
säädännön ja ”sivistyneistön” ajatusmaailman kanssa. Talonpojan oma ruohonjuuritason
puolustus metsänkäytölleen ei juuri näkynyt komiteanmietinnöissä tai metsänlainsäädän-
nön kehityksessä. Sen sijaan puolustus metsänkäytölle tuli terävästi esille muun muassa
seuraavankaltaisissa kirjoituksissa. ”Jos sahapölkyiksi kasvattaisivatkin metsänsä, tottahan
se kerran sittenkin tulisi myötäväksi, mutta – silloinkin sanottaisiin metsänmyöntiä metsän-
haaskaukseksi ja säälittäisiin uitettavia pölkkyjä, kuten yleisesti kuullaan.”29 Julkaistu puo-
lustus talonpoikien metsänkäytölle kuvaa hyvin yleistä asennetta metsiin 1800-luvulla.
Kirjoituksen mukaan huuto haaskauksesta oli liioittelua, sillä raha ratkaisi. Maaseutuväestö
ei ollut kuitenkaan tasa-arvoinen suhteessa siihen, miten metsää käytettiin. Esimerkiksi Ar-
vo M. Soininen toteaa, kuinka nimenomaan maattomat, omaa tilaa vailla olevat, olisivat
syyllistyneet metsänhaaskaukseen.30 Pohjois-Suomen osalta tilanne ei ole näin yksioikoi-
nen, mikä käy ilmi seuraavissa käsittelyluvuissa.

Synkkä metsä nähtiin myös uhkana muille elinkeinoille, ei pelkkänä rahan tuojana. Ou-
lun Wiikkosanomissa jo 1850-luvulla julkaistussa maaseutukirjeessä nähtiin metsä maata-
louden kehittymisen esteenä. Siellä missä oli synkkää metsää, siellä oli nälkää ja köyhyyttä.
Vaikka näillä seuduilla poltettiin tervaa, kaskettiin ja hakattiin sahatavaraa, niin taloudel-
lista tilannetta metsä ei parantanut. Metsänviljelyksen, kuten metsätaloutta kutsuttiin, näh-
tiin riistävän maataloutta.31

Metsien haaskaamisen ja hävittämisen kirjoitettiin myös johtaneen välillisesti rikkau-
teen eli pakottaneen hankkiutumaan muiden elinkeinojen pariin. Esimerkiksi Tornionjoki-
varren alkkulalaisista todettiin, että ”warallisuus siellä tulee siitäkin, että metsät siellä owat
aikoja sitten haaskatut ja ihmiset sentähden owat häätyneet paremmin maitansa wiljele-
mään”.32 Eteläisessä Suomessa esitettiin päinvastaisia todistuksia siitä, kuinka uudisvilje-
lijät olivat syyllistyneet metsänraiskaukseen sen sijaan, että olisivat keskittyneet maanvil-
jelykseen.33

Pohjoissuomalaisessa Oulun Wiikkosanomissa todettiin metsänhaaskauksen ja hävittä-
misen olleen ominaista niin talollisille kuin maattomillekin. Jos kerran talolliset harjoittivat
tervanpolttoa, ei ollut kumma, jos siihen muutkin ryhtyivät. ”Kuitenkaan ei se ole aivan
yleistä ollut, että sellainen väki, joka ei ole maanomistajana, olisi pitänyt vakinaista terva-
pruukia siellä, jossa metsät owat yhteisiä; sellaiseen toimeen ei ole tawallisesti mäkitupa-
laisilla, sitä wähemmän huonekuntalaisella, waan on tavallisesti näitten metsätyö se että
owat muilla työmiehinä eli hakkaawat sahain omistajille tukkia taikka urakalla hirsiä eli
terwaksia.”34 Metsänhaaskaukseen eivät siis syyllistyneet ainoastaan maattomat, vaan
myös nekin, joilla oli omaa maata ja metsää. 

Myös tilallisten, kruununtilallisten ja perintötilallisten, keskuudessa oli eroa siinä, miten
metsää sai käyttää. Esimerkiksi J. V. Snellmanin mielestä kruununtilallisilla olisi pitänyt ol-
la samat oikeudet metsään kuin verotilallisilla. Rajoittamaton käyttöoikeus oli hyödylli-

28. Komiteanmietintö 1900:4, Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta; Laitakari E. 1923, s. 17,
81.

29. Mustonen 1885, s. 166–167.
30. Ks. esim. Soininen 1975, passim.
31. Oulun Wiikkosanomia 14/1859; Ks. myös Pohjois-Suomi 60/1880.
32. Oulun Wiikkosanomia 5/1858.
33. Meinander 1945, s. 211–212.
34. Oulun Wiikkosanomia 20/1860.
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sempää kuin säännöstelevät määräykset.35 Snellman vastusti metsien suojelua ja hän oli
vaikuttamassa siihen, että suomenmieliset myöhemmin kannattivat asutusta metsätalouden
kustannuksella.

Pohjoisen sanomalehtien palstoille ilmaantui yhä useammin selviä puolustuspuheita
paikallisen väestön metsänkäytön puolesta. Ymmärtämystä osoitettiin niin Kajaanin kihla-
kunnan talonpoikien kamppailulle väliaikaista isoajakoa vastaan kuin tervanpolton ja kas-
kenpolton puolesta. Oulun Wiikkosanomissa kirjoitettiin: ”Oulun läänin metsä-liikkeeseen
osallisia asukkaita on häwittömällä tawalla soimattu metsäin laittomasta, ja hillitsemättö-
mästä raiskaamisesta.” Lehti syytti metsähallinnon jäseniä siitä, että he olivat julkisesti us-
kaltaneet syyttää pohjoisen talonpoikia ja kauppamiehiä ”saastaisimmilla herjauksilla, joita
ruotsin kieli tuottaa”.36

Talonpoikien tapoja puolustettiin ja ymmärrettiin paikan päällä paremmin, ”sillä kansan
tapoja ei voi äkkiä riisua ja muuttaa, niinkuin jonkun wanhan takin, waan jos sitä jolloin-
kulloin yritetään, se tapahtuu aina wahingoksi, sillä kansan tawasta sen elämä on ja jos sitä
äkkiä wäki pakolla muutetaan ja toisten mielten mukaan muodostetaan, niin elämäkin pian
kuihtuu”.37

Talonpoikien puolustukseksi voidaan laskea sekin, että lähes ainoa mahdollisuus saada
tietoa uusista laeista ja asetuksista oli kirkon saarnastuoli. Tiedotusvälineenä saarnastuoli-
kaan ei tavoittanut kaikkia. ”Mutta kumma ei ole se, kerran eli kahdesti jospa kolmasti käy-
wät kirkossa wuoteensa, kuulemassa kuulutuksia, eihän silloin kaikkia lakia lueta.”38 Ne-
kään, jotka sattuivat kuulutuksen kirkossa kuulemaan, eivät ehkä aina sitä ymmärtäneet.
Ainakin näin kävi Kajaanin hoitoalueella, jolloin kirkossa luettiin ruotsiksi päätös, jolla
kiellettiin 80 markan uhkasakon uhalla haaskaamasta kruununpuita. Päätös luettiin ruotsik-
si vuonna 1873 Kajaanin, Paltamon ja Puolangan kirkoissa. Saman vuosikymmenen lopul-
la päätökseen ilmaantui merkintä ”tulkittu suomeksi”.39

Metsähallinnon toivottiin muuttavan suhtautumista metsien käsittelyyn ja opettavan ta-
lonpojille parempaa metsien hoitoa. Todellisuudessa hyvä tarkoitus kääntyi päinvastaisek-
si. Metsähallinnosta tuli kirosana, ei suinkaan hyvän metsänhoidon opastaja. Talonpoika
näki metsähallinnon iskeneen talonpojan kalleimpaan elinkeinoon eli metsien vapaaseen
hyödyntämiseen.

Pudasjärveltä vuonna 1887 lähetetty talonpojan puolustus jatkoi samaa linjaa kuin aikai-
semmatkin puolustuspuheet: ”Metsänhoito [metsähallinto] on täällä sangen rasittawainen
wirkawalta, jonka wallan alla ihmiset waikiasti walittawat kuin Egyptin orjuudessa, ja syy-
tä onkin walitukselle, sillä täällä on harjauttu metsistä rahaa ottamaan eikä täällä yksi osa
kansaa muuten elä. Jos ei metsästä saa puita ottaa, niin hätä tulee, sillä metsästä on pääelin-
keino ainakin puolella pitäjästä.”40

Huono hoito ja hävittäminen eivät olleet yksinomaan talonpojan tapoja. Huonoa hoitoa
tai pikemmin hoitamattomuutta esiintyi niin yksityis- kuin kruununmetsissäkin. Silloisen
hyvän hoidon esimerkit olivat vielä harvassa tai oikeastaan niitä ei ollutkaan Pohjois-Suo-

35. Meinander 1945, s. 223–224.
36. Oulun Wiikkosanomia 23/1862.
37. Oulun Wiikkosanomia 27/1862.
38. Pohjan Tähti 10/1867.
39. Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaote. E3a1:1, senaatin, hovioikeuden ja kuvernöörinviraston päätöksiä ja

kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaotteita 1873, 1882, 1895–1917. Kajaanin ha. OMA.
40. Kaiku 3/1887.
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messa. Yhtä harvassa olivat metsänhoitovalistuksen levittäjät. Huono hoito ja hävitys oli-
vat 1800-luvun tapoja käsitellä metsää. Niin sahateollisuus, metsähallinto kuin metsää suo-
raan käyttänyt maaseutuväestökin olivat huonoja metsän käyttäjiä, jos kriteerinä on met-
sänhoito termin hoitomerkityksessä. Vain hyvin pienissä ammattimiesten piireissä ja aika-
kauslehtien palstoilla saatettiin kiistellä siitä, mikä oli paras tapa hakata tai hoitaa metsää.
Tosin samoista teemoista väitellään edelleenkin. Jo 1800-luvulla metsien huonoon hoitoon
ja hävitykseen puututtiin julkisuudessa sanomalehtien palstoilla ja komiteanmietinnöissä.
Asia tiedostettiin ja siihen puututtiin.

Maalaisväestön metsänkäyttöä tutkiessa joutuu koko ajan asettamaan kysymyksen, mil-
lä ja kenen kriteereillä tuolloista käyttöä selvittää. Vaikka ympäristöhistoria41 tieteenalana
tarjoaa erilaisia näkökulmia, niin tässä tutkimuksessa ei ole yhtä ainoaa lähestymissuuntaa.
Luonnollisesti käyttöä ja suhtautumista metsään arvioi sen mukaan, mitä aikalaiset ovat
kirjoittaneet. Osittain kyse on ihmisten mentaliteetista eli miten suhtautua metsään. Kyse
on myös vuorovaikutuksesta, joka syntyy luonnon (tässä tapauksessa metsän), sosioekono-
misen maailman eli talouden ja sosiaalisten olosuhteiden kohdatessa. Ja näitten elementtien
yhtyessä voi kysyä, miten metsää arvostettiin. Seuraava lausahdus kuvasi hyvin 1800-lu-
vulla vallinnutta tilannetta: ”Huuto metsän haaskauksesta on liioiteltua. Tottahan sillä on
raha otettava, jolla se varmasti ja runsaammasti lähtee ... .”42 Päämäärä eri metsänkäyttä-
jillä (niin pohjoissuomalaisilla kuin metsähallituksella) oli sama eli ottaa raha sieltä, mistä
se varmasti lähti. 

5.2 Metsävarkaat

”Jos haaskausten määrä olisi Oulun läänin väestön siveellisen tason arvoste-
luasteikkona, niin se olisi puhunut kauhistuttavaa kieltä. Mutta historian tuo-
mio on sitä suuresti lieventävä, kun muistetaan, miten suuressa määrin sama
väestö on näiden puumäärien myynnistä riippuvainen, miten yleisesti metsä
aliarvioidaan, miten valtionmetsät ovat olleet ja ovat avoinna joka miehelle,
ja kaikki ovat nähneet, ettei niiden suuria varastoja käytetä, vaan annetaan
niiden lahota.”43

5.2.1 Maan tapa — varastaminen

Metsävarkaus oli yksi tavallisimmista rikoksista 1850-luvun Suomessa, sillä vain viina vei
vielä useammin suomalaisen käräjille.44 Metsävaras kruununmetsissä oli ongelma jo 1850-
luvulla. Esimerkiksi Tornionjokilaaksossa hirsipuita varastettiin kruununmetsistä, koska

41. Ks. Myllyntaus 1999, s. 131–135.
42. Mustonen 1885, s. 166–167.
43. Helander 1936, s. 52. Helanderin käännös Siikajoen hoitoalueella vaikuttaneen metsänhoitaja Strömborgin

lausunnosta vuodelta 1862. Strömborg 1862.
44. Pajuoja 1989, s. 65–67.
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omissa metsissä ei niitä enää ollut. ”Ja tätä ei monikaan tahtoisi pitääkään warkautena,
waanpa arvelee toden perästä, että eikö Jumala ole luonut metsään puita yhdelle niin hywin
kuin toiselle.” Turtolasta lähetetyssä kirjeessä arveltiin, että tuskin yksi kymmenestä hak-
kaajasta joutui kihlakuntaan (käräjille). Kirjoittaja totesi, ettei moni tahtoisi pitää sitä syn-
tinä.45 Sama varkausongelma esiintyi Limingassa, jossa todettiin, että metsävarkaudet olisi
pitänyt rinnastaa muihin varkauksiin. Muuten metsävarkaus käsitettiin ”syyttömänä ja syn-
nittömänä”. Liminkalaisen mukaan nyt metsävarkautta ei pidetty edes rikoksena, josta olisi
mennyt kunnia. Alatorniolta kirjoittanut totesi puolestaan: ”Mitäpä ne metsän warkaat huo-
liwat, sanowat; eipä mene kunnia, jos sakotetaan, wähäpä siitä.”46 Metsää ja varsinkaan
kruununmetsää ei käsitetty toisen omaisuutena, johon kajoaminen olisi ollut rangaistava
teko, synnistä nyt puhumattakaan.

Kuvernöörin kertomuksissa 1850-luvulla todettiin, että se, mitä ei saatu laillisesti, otet-
tiin metsistä laittomasti, koska vähäiset kruunun ja metsähallinnon palveluksessa olleet vir-
kamiehet eivät pystyneet vartioimaan suuria metsiä.47 Virkamiesten voimattomuus näkyi
siinä, ettei Pohjois-Suomen osalta lääninmetsänhoitajan virkatoimitusten päiväkirjassa ol-
lut oikeastaan merkintöjä siitä, että hän olisi ehtinyt puuttua metsävarkauksiin.48 Sen sijaan
tuomiokirjoissa metsävarkaustapaukset olivat yleisiä, mutta pelkkien tuomio- ja sakkoluet-
teloiden perusteella on vaikea täsmälleen sanoa, kenen metsissä (kruununmetsissä, kruu-
nun yhteismailla, yksityismetsissä) varkaudet tapahtuivat. Selvyyden saaminen vaatii jo-
kaisen tapauksen läpikäymistä varsinaisista asioista. Yleispiirteenä oli se, että Pohjois-Suo-
men osalta varkaudet keskittyivät suuriin jokilaaksoihin jo 1850-luvulla.49 Jokilaaksoissa
toimineet olivat useassa tapauksessa varastetun puun jatkokäsittelijöitä. Sama ilmiö oli
muuallakin, kuten Sisä-Suomessa, jossa alueen tuotantolaitosten ja tehtaiden lähettyvillä
varkaudet olivat verraten yleisiä.50

Uudet virkamiehet puuttuivat 1860-luvun alussa kruununmetsävarkauksiin, ja se näkyi
heti käräjillä. Esimerkiksi Salon ja Kemin tuomiokunnissa (tähän kuului muun muassa Pu-
dasjärven seutu) metsänhaaskausjutut olivat varsin tyypillisiä tapauksia 1860-luvulta läh-
tien. Nyt tuomio- ja sakkoluetteloihin alettiin vähitellen merkitä myös erikseen kruunun-
metsien (kronoskogåverkan) varkauksia.51 

Tuomio- ja sakkoluetteloihin merkittyjen kruununmetsävarkaustapauksien selvittely ei
ole aivan yksiselitteistä. Varkaudet merkittiin luetteloihin termillä haaskaus (åverkan). Ter-
min takana kuitenkin saattoi olla niin metsänhaaskaus kuin niitynhaaskaus. Metsänhaas-
kauksen takana voi olla vielä joko yksityismetsän tai kruununmetsän haaskaus. Joissakin
tuomiokunnissa merkittiin erikseen ’åverkan, skogåverkan, kronoskogåverkan ja åverkan i

45. Oulun Wiikkosanomia 5,18/1858; Salon kruununvoudin kertomus vuodelta 1845, ”dock har då och då
någon åverkan ägt rum i kronoskogar. EIIa:3, kruununvoudin kertomukset. Salon kkkva. OMA.

46.  Oulun Wiikkosanomia 48/1858, 3/1859.
47. Kuvernöörin kertomukset 1851–1855. TKA.
48. Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859. Iin tpa. OMA.
49. Bb2:1, luetteloja käräjillä syytetyistä ja tuomituista henkilöistä. Salon tka; Pajuoja 1989, s. 69. Pohjois-Suo-

messa suurten jokien varsilla oli 1850-luvulla varkauksia 20 tapausta 1000 asukasta kohden. Samaan pääsi-
vät Kokemäenjoen ja Kymijoen seudut.

50. Roiko-Jokela 1997, s. 27.
51. Bb2:1, luetteloja käräjillä syytetyistä ja tuomituista henkilöistä. Salon tka. OMA; CIa:49–51, talvi- ja syys-

käräjät 1859–1861, varsinaisasiainpöytäkirjat. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA. 
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äng’. Tapauksen joutuu siis tarkastamaan erikseen varsinaisesta pöytäkirjasta. Joskus haas-
kausjutut merkittiin tapahtuneeksi kruununyhteismailla (krono allmänning).52

Oikeustapausryhmistä on hankala tehdä päätelmiä tarkasteltavan ilmiön laadullisista tai
määrällisistä muutoksista. Esimerkiksi luvatta tehty kaski on helpompi huomata kuin luva-
ton metsästys tai muutaman tukkipuun otto. ”Siksi menneisyydestä selittäminen ei voi ta-
pahtua oikeustapausten määrällisiin muutoksiin perustuvan todistamisen kautta, vaan päät-
telyssä täytyy tukeutua tarkasteltavan ilmiön kokonaishahmoon.”53

Vaikka kokonaishahmo olisikin ratkaisevaa, niin aineistosta on vaikea laatia selvää esi-
tystä juttujen lukumäärästä käräjillä eri aikoina nimenomaan sen takia, sillä tapausten siir-
tyminen käräjiltä toiselle oli myös hyvin tyypillistä. Yksittäisten oikeustapausten avulla
pystyy kuitenkin tekemään jonkinlaisia kvalitatiivisia luonnehdintoja haaskaajasta.

Toivo Nygårdin käsityksen mukaan rikostutkimuksessa, niin nykyisyyden kuin mennei-
syyden tutkimuksessakin painopiste on kääntymässä ”rikollisuuden ja siihen kuuluvien eri
osien laatua analysoivaan suuntaan”. Aikaisemmin paino oli rikollisuuden kvantitatiivisen
ulottuvuuden tutkinnalla. ”Historiantutkimukselle keskeiseen kulttuurivaikutukseen ja ih-
misen tapaan jäsentää kokemustaan voi päästä käsiksi juuri laadullisiin puoliin keskittyvän
tapaustutkimuksen avulla.”54 Niinpä tässä yhteydessä olen päätynyt esittämään yksittäisiä
mutta tyypillisiä varkaustapauksia sekä analysoimaan niiden ominaispiirteitä.

Kvantitatiivinen esitys on mahdollista laatia metsähallituksen itsensä keräämien tietojen
perusteella, sillä metsähallitus keräsi tietoja haaskauksista laatimalla haaskausluetteloja.
Luettelot tehtiin hoitoalueittain, jolloin ne taasen eivät olleet yhtenevät tuomiokuntien kä-
sittelyjen kanssa. Esimerkkinä luetteloinnista käy käräjätapauserittely Kemin hoitoalueel-
ta. Metsänhoitaja keräsi tiedot kaikista hoitoalueensa oikeudenkäynneistä vuosilta 1881–
1895. Rangaistukseen johtanutta tapausta ei saatu käsiteltyä koskaan yhdellä tai kahdella-
kaan käräjäkerralla. Tänä aikana 55 joutui syytteeseen, kuusi tuomittiin, 11 vapautettiin ja
loput jutut jäivät odottamaan jatkotoimenpiteitä.55 Sama tilanne toistuu vuosittain metsä-
hallinnon vuosikertomuksissa haaskausjuttujen osalta.56

Metsähallituksen kannalta varkauksissa menetetyt puumäärät luonnollisesti tuntuivat
suurilta, koska muita metsänmyyntituloja ei ollut toivotussa määrin. Todellisuudessa suu-
rimmassa osassa haaskausjutuista oli kyse muutamista tai muutamista kymmenistä tukeista
tai sylillistä tervaspuita.

52. Esim. CIa:51–56, talvi- ja syyskäräjät 1861–65. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.
53. Vrt. Aarnio 1999, s. 22–23.
54. Nygård 2001, s. 7–8.
55. Förteckning öfver rättegångar i Kemi revier åren 1881–1895. BVc:1, luettelo metsänvarkauksia koskevista

oikeudenkäynneistä ja rangaistuksista. Kemin ha. OMA; Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–1881.
Kemin tpa. OMA.

56. Ks. SVT XVII.
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Kuvio 10. Myydyt haaskatut puut kappaleittain vuosittaisina keskimäärinä tarkastuspiireit-
täin vuosina 1861–1895.
Lähde: Komiteanmietintö 1900:5, s. 27, liite IV.

Graafinen esitys kuvaa sitä, minkä verran metsähallinnon virkamiehet takavarikoivat kruu-
nunmetsistä varastettuja puita ja myivät ne edelleen huutokaupoissa. On mahdotonta arvi-
oida sitä, mikä oli varkauksien onnistumisprosentti. Haaskausluettelojen, oikeudenkäynti-
pöytäkirjojen ja lehtiartikkeleiden perusteella voi todeta, että moni varas onnistui. Joskus
jäljelle jäivät vain kannot ja reenjalaksen jäljet. Kaikkia haaskattuja puita ei saatu koskaan
takavarikoitua.57 Suurten hoitoalueiden osalta voi miettiä sitä myös sitä, löydettiinkö edes
aina kaikkia kantojakaan. Jo heti 1860-luvun aikana huomattiin se, että osa Iijokilaaksoa ja
Ruotsin rajan läheisyydessä sijainneet alueet olivat Pohjois-Suomen haaskausherkintä
aluetta. Iin tarkastuspiirin ylivoimaisuus metsävarkauksissa eli metsänhaaskaustapauksissa
oli kiistämätön. Jo pelkästään metsänhoitajien toimenkuva oli selvästi erilainen Iijokilaak-
sossa kuin esimerkiksi Itä-Lapissa.58

Siellä missä ei ollut vielä kysyntää puille tai asutus oli harvaa, ei ollut varkaitakaan.
Kruununmetsien tarkastuskomissio 1860-luvun lopulla suositteli ongelma-alueille tehok-
kaampaa valvontaa ja sopivampaa lainsäädäntöä. Huolestuttavaa oli se, että todisteet olivat
liian usein riittämättömiä saattamaan haaskaajat vastuuseen saakka.59 Sanomalehtien pai-
kalliskirjeissä viitattiin usein juuri metsävarkauksiin. Ruotsinkielisiin lehtiin lähti useita
juttuja Pohjois-Suomen kunnista, ja teemana oli nimenomaan ”åverkan”.60

57. Arkistolähteiden mukaan metsähallinnon virkamiehet useimmiten kirjoittivat kertomuksiinsa, että haaskaaja
tuntematon. Ks. eri hoitoalueiden haaskausluettelot, kuten Bd:2, metsänhaaskausluetteloita v. 1860–1882.
Iin tpa. OMA.

58. Esimerkiksi Sodankylän hoitoalueella haaskattu puutavaraa oli polttopuuta ja tuohta. Vasta 1870-luvun lop-
pupuolella isompikin puutavara alkoi olla haluttua. BVd:1, metsänhaaskausta koskevat luettelot 1870–71,
1878. Sodankylän ha. OMA.

59. Kommissionen 1868, s. 48; Komiteanmietintö 1872:2, s. 31.
60. Åbo Underrättelser 61/1866 Pyhäjärveltä (åverkan); Helsingfors Dagbladet 215/1869 (Kronoskogarna och

skogsåverkan).
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Jos käräjille asti päästiin ja vastaaja sekä todistajat saatiin paikalle, niin yhä varmemmin
puitten luvattomasta otosta sakotettiin.61 Varsinaisia kuulusteluja ei näytä käydyn, sillä esi-
merkiksi Kalajoen piirin nimismiehen arkistossa ei ole kuulustelupöytäkirjojen yhteydessä
pöytäkirjoja, jotka olisi tehty varkauksien tutkinnan yhteydessä.62

Asian vieminen käräjille ei ollut kuitenkaan aina itsestään selvää näytöstä huolimatta.
Esimerkiksi Utsjoen alueella Inarin hoitoalueella ongelmana oli se, että varkaat tulivat Nor-
jan puolelta. Vielä 1860-luvulla alueella ei ollut kruununmetsätorppia tai -vartijoiden asun-
toja, joten valvontakin oli heikkoa Inarista käsin. Pitkän aikaa 1860-luvulla yritettiin saada
Näätämöstä olleet varkaat Suomeen tuomioistuimen eteen. Asia siirrettiin norjalaisten huo-
leksi, koska varkaat eivät ilmaantuneet suomalaisille käräjille.63

Seuraavasta asetelmasta käy ilmi se, että 1860-luku oli metsähallinnon kannalta erityi-
sen huolestuttava. Iijoen tarkastuspiirissä vuosina 1866–1870 14,7 prosenttia myyntitulois-
ta saatiin takavarikoiduista haaskatuista puista, jotka metsähallinto myi edelleen huutokau-
poissa.

Seuraavassa on esitetty haaskatuista puista saadut tulot vuosittaisina keskimääräisinä
prosenttisosuuksina kaikista tuloista vuosina 1861–1895 tarkastuspiireittäin:64

Vuosina 1861–1865 Iin tarkastuspiirissä saatiin puunmyyntituloja noin 227 000 markkaa,
josta summasta 25 200 markkaa siis tuli puista, jotka takavarikoitiin varkailta. Iin tarkas-
tuspiirin haaskatun puun myyntitulot olivat vertaansa vailla koko Suomessa. Jo tässä vai-
heessa on syytä huomata Iijokilaakson ylivertaisuus metsänhaaskauksessa. Selittäviä syitä
on useita ja niihin paneudutaan tarkemmin jatkossa.

Koko maan tilanne oli metsähallituksen talouden kannalta lohdullisempi. Varastetut
puumäärät eivät olleet taloudellisesti merkittäviä koko maan kannalta, enemmänkin var-
kaat vähensivät metsähallinnon uskottavuutta. Varkauksien taloudellinen merkitys laski
koko ajan vuosisadan loppua kohden, samalla kun muut varsinaiset myyntitulot alkoivat
kasvaa.

Edellä olleet luvut luonnollisesti koskevat vain niitä varkauksia, jotka tulivat ilmi. Met-
sävarkailla oli pitkät jäljet siinä suhteessa, että useimmiten varas jäi selvittämättä, vaikka
puut joskus saatiinkin takavarikoiduksi. Metsävarkaiden keskinäistä solidaarisuutta ihme-
teltiin myös sanomalehtien palstoilla. Todistajia varkauksille ei tahtonut löytyä. Myös met-
sänvahtien herkkänahkaisuutta moitittiin. Varkauksilta ummistettiin silmät.65 Siikajoen
hoitoalueen metsänhoitaja Strömborg tuskitteli sitä, kuinka kokonaisten kylien moraali oli

61. CIIIa:77, 78, sakkoluettelot 1861–1862. Kalajoen käräjäkunta. Salon tka. OMA. Sakotettuina olivat mm.
Heikki ja Matti Lokkila Kiiskilänkylästä.

62. CIIIa:1, rikosasiainpöytäkirjoja 1860–1929. Kalajoen nma. OMA. Myöskään hoitoalueiden arkistoaineis-
tossa tai alkuperäiskirjallisuudessa ei ole viitteitä varsinaisiin kuulusteluihin.

63. Redogörelse för förvaltningen af Enare revier i Utsjoki socken och Uleåborgs län för förvaltningsåret 1869.
Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–1881. Kemin tpa. OMA.

Tp. 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95
Kemi 5,5 5,7 1,4 2,6 0,3 0,7 0,1
Ii 11,1 14,7 1,3 0,1 1,6 0,6 0,3
Oulujärvi 0,2 0,5 0,4 0,1 1,7 0,2 0,1
Koko maa 4,2 3,1 0,6 0,8 0,8 0,3 0,1

64. Komiteanmietintö 1900:5, liite IV.
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alhaisella tasolla. Virkamiehet eivät voineet luottaa todistajien lausuntoihin; väärä vala oli
helppo antaa. Strömborg itse kohtasi metsävarkaita ensimmäisenä virkavuotenaan Siika-
joella. Päivätöihin ensimmäisenä vuotena käytettiin 153 vuorokautta ja kolmasosa ajasta
meni takavarikkoon otettujen puiden läjäykseen. Vain 7,5 päivää meni kruununtorppien
'syynäykseen'.66

Toisaalta joskus haaskaajan maineen sai ansiotta. Esimerkiksi Pyhäjoella polttopuita
haaskanneet ilmoittivat, etteivät he tienneet, missä kulki valtion ja yksityisten metsän väli-
nen raja. Haaskaajan listalle pääsi jo yhdestä luvatta otetusta hirrestä.67 Rajojen hakkaami-
nen ja puhdistaminen kuuluikin metsähallinnon tehtäviin.

Metsänhoitajat ilmoittivat alueensa varkauksista nimismiehille, joiden tehtävänä oli vie-
dä jutut käräjille ja hankkia todistajat. Joskus metsänhoitajat joutuivat pettymään nimismie-
hiinkin, kuten kävi Simon hoitoalueen metsänhoitaja Uno Forsmanille. Forsman oli tullut
Simon hoitoalueelle 1860-luvun alussa. Paikallisen joen varressa oli ollut taaplattuna hal-
koja ja tukkeja odottamassa kevättulvaa. Forsmanin mielestä kruununpuiden varkaus oli
selvä, sillä joen yläjuoksulla olleet pari kolme taloa eivät olisi pystyneet hankkimaan niin
paljon puita omista metsistään, puut olivat siis kruununmetsistä. Forsmanin pyynnöistä
huolimatta paikallinen nimismies ei ollut käynyt takavarikoimassa ennen tulvaa puita, joten
Forsman valitti nimismiehestä läänin kuvernöörille.68 Forsman nuorena, tuoreena virka-
miehenä uskoi voivansa selviytyä voittajana metsävarkaustapauksissa. Paikallinen nimis-
mies oli jo selvästi luovuttanut tai tunsi paremmin maan tavan.

Iin tarkastuspiirin Haukiputaan hoitoalueella vuonna 1867 sattunut tapaus oli varsin tyy-
pillinen Pohjois-Suomen kruununmetsissä tehty haaskaus. Metsänvartija oli laskenut haas-
katuksi 338 tukkia. Kun vartija siirtyi toiseen paikkaan ja jätti takavarikkoon otetut puut
metsään, ne katosivat sillä aikaa. Haaskausluetteloissa useimmiten oli merkintä, että haas-
kaaja oli tuntematon. Usein haaskauksesta kertoivat vain pelkät kannot.69 Todisteet olivat
monesti niin vähäiset, ettei varkaita pystytty haastamaan käräjille.70

Iin tarkastuspiirin tilannetta voi valottaa tarkemmin tutkimalla Pudasjärven käräjäkun-
nan oikeudenkäyntitapauksia. Pudasjärvihän kuului Iin hoitoalueeseen, joka oli osa Iin tar-
kastuspiiriä. Vuonna 1861 pudasjärveläinen Johan Kaaret oli tuomiolla puuvarkaudesta, jo-
ka tehtiin yhteismaalla (allmänning). Tässäkin tapauksessa aluksi häntä syytettiin talvikä-
räjillä 200 tukin ottamisesta. Syyskäräjillä hän sai 80 markan sakot ja tuomiossa todettiin
puumäärä pienemmäksi ja senkin osin menneen kotitarvekäyttöön. Seuraavan vuoden kä-
räjillä tuomioluetteloissa käsittelyn alla oli 155 tapausta. Näistä kuusi liittyi jollakin tapaa
metsiin. Yksi haaskaustapaus siirrettiin toiseen käräjäkuntaan, toisessa puut oli kaadettu
kylän yhteismaalta, kolmas siirrettiin seuraaville käräjille, neljäs ja viides olivat yksityis-

65. Hoitoalueiden metsänhaaskausluettelot ovat melko lohdutonta luettavaa metsähallinnon kannalta. Haaskaaja
jäi useimmiten tuntemattomaksi, vaikka puut saatiinkin takavarikkoon. Bb5:1, metsänhaaskausluettelot
1881–1882. Hyrynsalmen ha. OMA; Uusi Suometar 14/1873.

66. Db:1, vuosikertomukset eri hoitoalueilta. Oulun tpa. OMA; Strömborg 1862, s. 21–22. ”Likväl kan det ej
nekas, att de upprepade åverkningarne på vissa trakter legt till en ganska betänkling demoralisering. Byalag
finnas, der kronobetjeningen säger sig ej kunna lita på vittnens sannfärdighet i åverkansmål, och uppå exem-
pel uppå att personer stått till rätta för i dylika mål begången mened skulle kunna anföras.”

67. Förteckning öfver de åverkningarna 1866. Bb5:1, haaskausluettelot. Haapaveden ha. OMA.
68. Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA. Simon hoitoalue kuului Iin tarkastuspiiriin.
69. Bb:1, haaskausluettelot 1860–1885. Iin tpa. OMA. Kalustoluetteloissa mainitaan erikseen takavarikkokir-

veet.
70. Komissionen 1868, s. 48.
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maalla tehtyjä haaskauksia, ja kuudes oli luvaton kaski.71 Vuoden 1865 talvikäräjillä tuo-
mioluettelon mukaan oli 169 juttua, joista 33 koski metsänhaaskausta (skogåverkan). Vii-
dessä tapauksessa varkaudesta selvisi sakoilla. Syyskäräjillä 125 jutusta 16 koski metsän-
haaskausta tai haaskausta ja kolme tapausta tuomittiin sakkoihin.72

Vielä vuonna 1875 talvikäräjillä haaskauksien lisäksi oli myös kolme luvatonta kaskea-
mista ja kolme luvatonta tervanpolttotapausta. Haaskaustapauksia oli noin yksi viidesosa
kaikista käsitellyistä jutuista. Sakkoihin päädyttiin neljässä tapauksessa, muut tapaukset
siirtyivät seuraavaan käsittelyyn. Syyskäräjillä käsiteltiin 26 haaskaustapausta, neljä ter-
vanpolttotapausta sekä yksi kaskeaminen. Sakkoja langetettiin viidelle haaskaustapauksel-
le.73

Tuomioluettelo Pudasjärven talvikäräjiltä 1.2.1875 kuvaa hyvin, minkälaisia prosesseja
haaskausjutuista tuli. Luettelossa on kaikki haaskaustapaukset, ei pelkästään kruununmet-
sien haaskaukset. Useasti on merkitty pelkästään haaskaus ilmoittamatta maan omistussuh-
teita.74

14 § niityn haaskaus, syytteestä luovuttu
28 § haaskaus, juttu siirrettiin, tehty yhteisissä metsissä
32 § haaskaus, sakkoja 296 mk Renki Kustaa Loukko Sotkajärvi
35 § haaskaus, nimismiehen todistaja ei tullut paikalle ja syytettä täydennettiin, ei selvyyttä

kenen metsässä
36 § haaskaus, uusintakäsittely, torpparin haaskaus
37 § haaskaus, juttu siirrettiin, torpparin haaskaus, todistajat puuttuivat
39 § kruununmetsän haaskaus, sakkoja 220 mk talonpoika Lars Granlund Sarajärvi
40 § tervanpoltto, yksityisten välinen kiista
42 § kruununmetsän haaskaus, juttu siirretty
43 § kruununmetsän haaskaus, juttu siirretty
44 § kruununmetsän laiton kaskeaminen, juttu siirretty
45 § haaskaus yhteisissä metsissä, sakkoja 400 Lars Larsson Puhos
46 § kruununmetsän haaskaus, juttu päätetty, ei todisteita
47 § haaskaus yhteisissä metsissä, sakkoja 284 mk? Uhkasakko 80 mk Henrik Olofsson

Holma Puhos
48 § haaskaus, juttu lykättiin
65 § haaskaus, juttu lykättiin
66 § haaskaus, juttu lykättiin, syytetyt eivät tulleet paikalle 
67 § haaskaus, juttu lykättiin
73 § kruununmetsän haaskaus, juttu lykättiin, haaskaaja kruununmetsätorppari 
74 § kruununmetsän haaskaus, juttu lykättiin, haaskaaja talollinen
77 § luvaton kaski, juttu siirrettiin
78 § haaskaus, juttu siirrettiin
82 § kruununmetsän haaskaus ja luvaton kaski, juttu siirrettiin

71. Cia:51–52, talvi- ja syyskäräjät 1861–1862. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.
72. Cia:55, talvi- ja syyskäräjät 1865, Cia:55. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA. Vuonna 1866 luvut

(tapaukset/metsänhaaskaukset/sakot) olivat 138/17/2 ja 157/12/3. CIa:56, talvi- ja syyskäräjät 1866. Pudas-
järven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.

73. Cia:67, talvi- ja syyskäräjät. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.
74. Cia:67, talvikäräjät 1875. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA. 
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89 § haaskaus, juttu siirrettiin
91 § tervanpoltto, juttu siirrettiin
93 § haaskaus, juttu siirrettiin
109 § haaskaus, juttu siirrettiin
111 § kruununmetsänhaaskaus, juttu siirrettiin
118 § haaskaus, juttu siirrettiin
125 § tervanpoltto, juttu siirrettiin, asianomaiset poissa
127 § tervasten luvaton otto, asianomaiset poissa
142 § kruununmetsien haaskaus, juttu siirrettiin
143 § haaskaus, juttu siirrettiin

Talvikäräjillä 1880 esillä oli 177 juttua, joista 19 koski metsien käyttöä. Sakkoja määrättiin
seitsemässä tapauksessa. Syksyllä esillä oli 142 juttua, joista 16 koski metsiä.75 Tyypilli-
sesti Pudasjärven käräjäkunnassakaan luvatonta metsänkäyttöä koskevat tapaukset eivät
edenneet, sillä juttuja siirrettiin tai syytetyt eivät tulleet paikalle. Uutena ilmiönä tuomio-
kuntiin tulivat luvaton laiduntaminen ja porojen luppokuuset. Luvaton tervanpoltto ja kas-
keaminen alkoivat olla jo harvinaisia. Muuten 1880-luvun alussa käräjätapaukset noudatti-
vat Iijokilaaksossa melkeinpä vanhaa, tuttua kaavaa. Varastetun puutavaran määrä vaihteli
muutamasta tukista parhaimmillaan muutamiin satoihin puihin. Näyttö piti olla todella sel-
vä, ennen kuin tuomioihin päästiin. 

Näytön osalta joskus mentiin äärimmäisyyksiin. Esimerkiksi Ranualla todistajat olivat
löytäneet kruununmetsistä 85 kantoa, mutta varmuutta ei ollut, olivatko löydetyt haaskatut
puut juuri näistä kannoista. Syynä oli se, että ainoastaan muutamia puita oli onnistuneesti
verrattu kantoihin. Toisaalta tukkiläjälle menneet jäljetkin oli lumi jo peittänyt. Joskus näy-
tön osalta onnisti, kuten kävi Loukasojalla Taivalkoskella, jossa oli ollut ranualaisia uitta-
massa puita ja paikalle oli tullut metsänpäällysmies. Uittajat eivät voineet kieltää puiden
olevan kruununmetsistä, koska muuta metsää ei ollut lähelläkään.76 Talvikäräjillä tuomittu
Lauri Laurinpoika Holma edusti varsin tavallista metsävarasta. Kertomansa mukaan hän oli
niityn raivauksen yhteydessä kaatanut 55 tukkia ja uittanut ne Iin satamaan asti. Eikä hän
voinut ymmärtää, että tämä oli laitonta.77 

Tornionjoen varsi ja varsinkin Kemin tarkastuspiiri olivat Iin tarkastuspiirin ohella var-
kaiden paratiisi. Tarkastuspiiri oli laaja (lähes kymmenen miljoonaa hehtaaria), ja metsän-
hoitajien virkapaikat oli jouduttu ripottelemaan ympäri läntistä ja keskistä Lappia. Metsän-
hoitajien virka-asunnot sijaitsivat 1860-luvulla Kemijärvellä, Sodankylässä ja Kittilässä.
Kruununmetsien oloja 1860-luvun loppupuolella tutkinut komissio totesi paikallisiin oloi-
hin tutustuttuaan, ettei aivan pohjoisessa harjoitettu haaskausta. Seudut olivat niin syrjäiset,
ettei kiinnostustakaan ollut varkauksiin. Kansa oli jopa innokkaampaa kuin muualla sam-
muttamaan metsäpaloja. Tähän kaikkeen kuitenkin Muonion- ja Tornionjokialueet tekivät
komission mukaan valitettavan poikkeuksen. Länsi-Lappi muodosti aivan omanlaisensa
alueen.

75. CIa:73, talvikäräjät, syyskäräjät 1880. Kemin tka. OMA. Koko valtakunnan tasolla virallisen tilaston
mukaan vuonna 1880 oli eniten metsänhaaskaustapauksia, 772 tapausta.

76. 24 §, CIa:73, talvikäräjät 1880. Kemin tka. OMA; CIa:80, talvikäräjät 1885. Pudasjärven käräjäkunta.
Kemin tka. OMA: CIa:103, Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.

77. Cia:67, talvikäräjät 1875. Kemin tka. OMA. 39 § ”… sade sig icke hafva kunnat förstå att detta vare ola-
gligt.”
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Puutavaraa oli helppo myydä valtakunnan rajan yli Ruotsin puolelle, ja varsinkin kun
kysyntää oli. Kruununmetsien oloja tutkineen komission mukaan olisi ollut parempi, jos
Tornion hoitoalueen pohjoisin raja olisi ollut Naamijoki ja metsänhoitaja olisi saanut asua
Kolarissa lähempänä länsirajaa Muonionniskan sijasta. Siten metsänhoitaja olisi paremmin
voinut valvoa uittoväylää sen sijaan, että olisi valvonut Muonion koskia ja Enontekiön kap-
pelia. Nyt metsänhoitaja oli jo maantieteellisesti kaukana sieltä, missä tapahtui väärinkäy-
töksiä.

Komissio oli varsin huolestunut pohjoissuomalaisen väestön moraalin alhaisesta tasosta
— ”demoralisation bland befolkningen” —, sillä haaskaus oli suorastaan helppoa. Tornion-
jokilaaksossa kelpasi kaikenlainen ja kaikenpituinen puutavara. Monipuolinen kysyntä
luonnollisesti ohjasi ”laitonta kysyntää” kruununmetsiin.78 Työväestön velttoutta esitettiin
myös sanomalehden palstoilla syyksi metsänhaaskaukseen. Alueen maanviljelys kärsi sii-
tä, että vähäiset työmiehet olivat velttoja ja hekin taipuvaisia haaskaukseen.79

Laittoman kysynnän rinnalla 1870-luvun alussa pohjoisen jokilaaksoissa oli kysyntää
myös laillisesti. Suuria tukkimääriä kuljetettiin pääasiassa ruotsalaisin voimin kuuteen
ruotsalaiseen sahalaitokseen. Tällä tavalla pystyttiin kiertämään myös suomalaisia sahaus-
maksuja, sillä sahaamattomasta puusta ei joutunut maksamaan vientimaksuja. Suomalaiset
sahanomistajat olivat luonnollisesti käärmeissään, sillä olivathan he rakentaneet sahalai-
toksia pohjoiseen ja laskeneet saavansa halvalla puuta sahattavaksi kruununmetsistä.80 Nyt
puut menivät halvalla laillisesti suomalaisten nenän edestä Ruotsin puolelle. Vielä halvem-
malla puita meni laittomasti eli varastamalla.

Komission mukaan varkauksien tekemisen täytyi vaikeutua totaalisesti. Paikallinen vä-
estö oli muutenkin uppiniskaista. Esimerkiksi kruunun metsänvartijat eivät olleet saaneet
käyttöönsä niittymaita yksityisiltä, vaikka isossajaossa oli jaettu niityt talollisten ja kruu-
nun kesken. Talolliset eivät kuitenkaan olleet suostuneet luopumaan niistä.81

Komissio pystyi näkemään jo 1860-luvulla hyvin sen, kuinka metsävarkaudet olivat osa
jokapäiväistä elämää länsirajalla. Samaa kieltä kertovat haaskausluettelot 1860-luvun lo-
pulta. Metsänpäällysmies M. J. Lang joutui toteamaan, kuinka kruununmetsistä varastetut
ja takavarikoidut tukit makasivat Ruotsin rajan vieressä eikä hänellä ollut muuta keinoa
kuin myydä ne pellolaisille huutokaupalla. Muutenhan kruunu ei olisi saanut niistä mitään.
Kerralla kruununmetsistä katosi muutamasta tukista satoihin tukkeihin asti.82 Komissio ei
kuitenkaan päässyt uskotuksi oraakkeliksi asti, vaan 1870-luvulla metsävarkaudet pääsivät
jalostumaan entistä pitemmälle.

Aluksi Tornion hoitoalueen metsänhoitaja C. E. Crohns selitti haaskausluetteloissa yk-
sityiskohtaisesti, miten takavarikot olivat tapahtuneet. Mutta vähitellen haaskausten määrä
kasvoi niin, ettei tällaisia yksityiskohtia enää ehtinyt kirjoitella. Crohns joutui vain totea-
maan, että puut oli kuljetettu Ruotsin puolelle, eikä niitä voitu edes takavarikoida, vaikka
ne makasivatkin aivan silmien edessä. Crohns joutui myös selostamaan, ettei hän pystynyt
takavarikoimaan haaskattuja, varastettuja puita, jotka makasivat Vaattojärvessä, koska ne

78. Komissionen 1869, s. 11–12.
79. Oulun Wiikkosanomia 51/1874.
80. Nordenstreng 1921, s. 260–261.
81. Komissionen 1869, s. 11–12.
82. Förteckning uppå åverkningar inom Torneå revier, i början af vintern 1868–69. BVc:1, metsänhaaskausluet-

teloja 1866, 1868–1882. Tornion ha. OMA. ”Endast stubbarna efter å Lemponen mo åverkade stockar blefvo
af nyssnämnde skogsvaktare anträffade, sjelfva stockarne varo sedan från platsen bortförda okändt hvart.”
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olivat sekoittuneet yksityisten puihin sekä laillisesti kruununmetsistä otettuihin puihin.83

Crohns lähetti avunpyyntöjä myös Ruotsin viranomaisille. Ruotsin puolen pellolaisia oli
käynyt varkaissa, ja näitä piti nyt paikallisen fiskaalin haastaa Ylitornion käräjille. Todis-
tajia tapaukselle oli niin Suomen kuin Ruotsin puolella.84

Metsänhoitaja Carl Erik Crohnsin työsarka Tornion hoitoalueella oli jotakin muuta, kuin
mihin metsänhoitajat koulutettiin. Päätehtävänä olikin varkauksien selvittely. Mikäli kärä-
jille asti päästiin, niin jutut kaatuivat näytön puutteessa. Esimerkiksi vuonna 1871 metsän-
vartijan todistus yksin ei riittänyt tuomion lukemiseen rattasjärveläisille Iisakki ja Pekka
Peuralle. Peurat pitivät tiukasti valalla vannoen kiinni siitä, että puut olivat omasta metsästä
ja toinen heistä oli muuten vain sattunut oleskelemaan Koppelonmaa-nimisessä kruunun-
metsässä.85

Vasta 1800-luvun lopulla rikosten selvittämisessä alettiin käyttää esitutkintaa, ja se työ
tuli nimismiesten tehtäväksi. Esitutkinnallakaan ei ollut arvoa niin kauan kuin pidettiin
kiinni legaalisesta todistusteoriasta. Täyteen näyttöön vaadittiin kahden jäävittömän sil-
minnäkijän yhtäpitävät lausunnot tai syytetyn oma tunnustus. Jos syytetty vielä kielsi oi-
keudessa aikaisemmat tunnustukset, ne eivät painaneet lainkaan. Myöskään syyttäjien kou-
lutus ei vastannut ajan vaatimuksia.86 Kahden jäävittömän todistajan saaminen näytti ole-
van vaikeaa, ja metsänhoitajien koulutus ei valmentanut heitä toimimaan syyttäjinä.

Aina metsävarkaatkaan eivät onnistuneet jälkiensä peittelyssä. Tornion hoitoalueella
Palovaaralla Iisakki ja Juho Tirronniemi olivat yrittäneet sekoittaa kruununpuita omien
puittensa sekaan. Puut oli uitettu talon omaan rantaan. Seurauksena oli kuitenkin Tirronnie-
melle 148 markan sakot, jotka jaettiin kruunulle, kihlakunnalle ja syyttäjä, metsänhoitaja
Sandbergille. Tätäkin asiaa pyöriteltiin pitkään Muonion käräjäkunnan käräjillä, mutta Tir-
ronniemet eivät pystyneet todistamaan puiden olleen peräisin heidän omasta metsästään.
Usein metsänvarkauksien kohdalla olikin niin, että kihlakunnan oikeus otti yhä uudelleen
tutkittavakseen viimeisistä lakimääräisistä talvikäräjistä tai syyskäräjistä siirtyneen ju-
tun.87

Myös keisarillinen senaatti puuttui Tornionjokilaakson uuteen elinkeinoon. Niinpä
vuonna 1874 Tornion hoitoalueelle myönnettiin erikseen määrärahoja, jotka oli tarkoitettu
pelkästään takavarikkoon joutuneiden puiden vartiointiin.88 Lisäksi haaskausluetteloihin
alkoi tulla 1870-luvulla lisääntyneen vartioinnin ansiosta merkintä siitä, että takavarikkoon
saatu puutavara oli tehty kelvottomaksi eli hakattu säpäleiksi. Vuonna 1875 saatiin painet-

83. Förteckning å inom Torneå revier åverkningar 13–20 år 1872. BVc:1, metsänhaaskausluetteloja 1866, 1868–
1882. Tornion ha. OMA. ”Åverk. äro bortstulna och förda öfver riksgränsen och sålunda ehuru för ögonen
liggande, omöjliga att finska forstbetjeningen tagas i beslag.”

84. Crohnsin kirje Bergdahlille (landfiskal) 14.3.1873. DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha. OMA.
85. Jäljennös Turtolan ja Kolarin käräjäkunnan syyskäräjät 25 § 16.11.1871. Evf:1, metsänhaaskausta ym. riita-

asioita koskevia hovioikeuden ja kihlakunnan oikeuden päätöksiä ja pöytäkirjaotteita 1867–1892. Tornion
ha. OMA.

86. Esimerkiksi Kalajoen nimismiehen rikosasian pöytäkirjoihin ei ole merkitty metsänhaaskauksia. Asiat kul-
kivat Kalajoen aluemetsänhoitajan kautta. CIIIa:1, rikosasian pöytäkirja 1860–1929. Kalajoen nma. OMA;
Ylikangas 1996, s. 183.

87. Muonionniskan talvikäräjät 12.4.1881. CIa:37. Muonion käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1881. Lapin tka.
OMA; Käräjäpöytäkirjaote 28.3.1884. EVf:1, käräjäpöytäkirjaotteita 1867–1892. Tornion ha. OMA.

88. Gid:1, metsävarkauksien tutkimustöihin myönnettyjen määrärahojen tilityksiä 1872–1882. Tornion ha.
OMA.
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tuja lomakkeita ”förteckning öfver åverkade skogsprodukter” metsänhoitajien avuksi.89

Ainakin Tornion hoitoalueella valmiit lomakkeet tulivat tarpeeseen.
Sen sijaan puiden säpäleiksi hakkaaminen metsän suojelukeinona oli kyseenalainen, ei-

kä se lisännyt metsähallinnon uskottavuutta. Myöskään Tornion hoitoalueen metsänhoitaja
ei pitänyt sitä hyvänä vaihtoehtona. Parempi ratkaisu oli saada alueelle 30–40 ylimääräistä
vartijaa. Vuonna 1873 Tornionjokilaaksossa alkoi uusi aika. Alueen metsänvartijat varus-
tettiin metsävarkaita vastaan pistoolein90. Metsänhoitaja Crohns joutui pohtimaan sitä, oli-
ko pistooli vai peräti luodikko käyttökelpoisempi varkaita vastaan. Pistoolia oli kevyt kan-
taa mukana ja sekin herätti pelkoa metsävarkaissa. Sopivampi ase olisi kyllä luodikko, sillä
sitähän voisi käyttää myös metsästykseen ja petoja vastaan.91 Metsänhoitajan kirjeessä ei
ole mainintaa, olisiko luodikolla pitänyt osua myös varkaisiin. Aseen valinnassa päädyttiin
revolveripistooliin. Panoksia kului runsaasti, sillä metsänhoitaja saattoi tilata kerralla lisää
muutamia kymmeniä laatikoita. Crohnsin mielestä oli aiheellista kuuluttaa kirkoissa, että
metsänvartijat oli varustettu aseilla. Mikäli vartijat saivat kiinni varkaan itse teossa ja varas
oli vihamielinen, niin vartijat saivat käyttää asetta.92 Ilmeisesti tieto metsänvartijoiden pis-
tooleista osaltaan oli hillitsemässä metsävarkauksia, sillä tietoa aseiden varsinaisesta käyt-
tämisestä ei ole.

Ruumiillisesta väkivallasta metsäherroja kohtaan ei löydy kovinkaan paljoa tietoa. Käy-
tännössä kuumimmissa paikoissa olivat nimenomaan metsänvartijat, mutta ilmeisesti py-
syttiin pääasiassa herjausasteella. Metsähallinnon omassa historiassa mainitaan ainakin yk-
si pahoinpitely. ”Pyrkiessään hankkimaan järjestystä kruununmetsiin metsänvartijat ja met-
sänhoitajatkin monesti olivat pakotetut puolustautumaan jopa ruumiillista väkivaltaa vas-
taan. Siten joutui Vuorijärven hoitoalueen metsänhoitaja pahoinpitelyn alaiseksi yrittäes-
sään ehkäistä luvatonta metsän hakkuuta.”93 Pohjois-Suomessa metsänhoitajat olivat niin
suurten hoitoalueiden haltijoita, että olisi ollut melkoinen sattuma tulla paikalle juuri sil-
loin, kun metsävarkaat olivat itse teossa. Suurempi todennäköisyys metsäherralla oli yllät-
tää tekijät itse teossa jossakin Parkanon seudulla, mistä Hertz kirjoittaakin.

Sen sijaan metsänpäällysmiehet ja metsänvartijat olivat niitä, jotka liikkuivat enemmän
hoitoalueilla ja todennäköisemmin kohtasivat varkaita. Metsänpäällysmies Lang oli met-
sänvartijoiden kanssa talvella 1874 käynyt tekemässä kierroksen Kolarin Kurtakon kyläs-
sä, sillä alue oli vanhastaan tuttua haaskausaluetta. Ylläsjoen varrelta hän oli löytänyt 780
sahatukkia. Lisää tukkeja oli tungettu jään alle odottamaan uittoa eteenpäin. Jään päälle

89. Förteckning å inom Torneå revier åverkningar 13–20 år 1872. BVc:1, metsänhaaskausluetteloja 1866, 1868–
1882. Tornion ha. OMA.

90. Keisarillisen senaatin kirje koskien toimenpiteitä Tornion hoitoalueessa annettiin 21.11.1873. Ohjeissa mää-
rättiin, että metsänpäällysmiehen piti opettaa metsänvartijoille revolveripistooleiden käyttöä. Jos metsänvar-
tija yllätti varkaan, piti näille huutaa ja kehottaa laskemaan kirveet tai muut aseet. Jos haaskaaja ei huudetta-
essa pysähtynyt, metsänvartija oli oikeutettu ampumaan varoituslaukauksen, kuitenkin ilman osumistarkoi-
tusta. Asetta sai käyttää haaskaajaa vastaan, mikäli haaskaaja käyttäytyi väkivaltaisesti. Ks. Heikel 1910, s.
21–23.

91. Crohnsin kirje ylimetsänhoitaja Nummelinille 29.1.1873. DIa:3 kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha.
OMA. ”Kanske det lämpligaste vapnet, ehuru å andra sidan en lodbössa såsom användbar äfven vid rofdjurs
och villebråds fällande vore för dem ordinarie bevakningen af mera allmän nytta.”

92. Crohnsin kirje Nummelinille 27.11.1874, Gestrinin kirje Nummelinille 17.12.1874. DIa:3, kirjekonseptit
1873–1875. Tornion ha. OMA; Tornion hoitoalueen vuosikertomus 1878. Ed:1, hoitoalueitten vuosikerto-
mukset. Kemin tpa. OMA.

93. Hertz 1938, s. 27.
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jääneet tukit Lang oli hakkauttanut säpäleiksi. Lang aikoi jatkaa seuraavana päivänä var-
kaiden lisäkätköjen etsimistä, ja niinpä hän lähti yöpymään lähistöllä olleeseen kruunun-
metsätorppaan. Seurueen porot kuormineen jätettiin läheiseen metsään. Seuraavana aamu-
na seurue löysi porot erikoisessa kunnossa. Kaksi poroista oli runneltu hengiltä puukolla ja
teräaseella. Yksi poroista oli juuri hetki sitten vetänyt viimeisen hengenvetonsa. Neljäs
kamppaili parhaillaan kuoleman kanssa. Pari muuta oli piiskattu ja toisen korvat oli leikattu
irti. Vain yksi oli säästynyt. Myös pulkat ja ajovaljaat oli rikottu. Vaikka teko oli raaka, niin
jäi epävarmaksi, saataisiinko tekijöitä oikeuden eteen. Metsänhoitaja pyysikin, että metsä-
hallitus olisi korvannut metsänvartijoille porojen ja varusteiden hinnan.94 Myöhemmin
metsänhoitaja totesi, että porot tapettiin sen takia, että niiden tiedettiin kuuluneen metsävi-
ranomaisille. Poron tappo katsottiin kostoksi metsäviranomaisille, sillä viranomaisethan
olivat koventaneet otteitaan. Metsävarkaitten voitontekomahdollisuudet vähenivät koko
ajan.95

Kuumaa 1870-lukua kuvaa hyvin sekin, että Kolarin kappelin alueelle saatiin ylimääräi-
nen nimismies nimenomaan runsaitten metsävarkauksien vuoksi. Mutta usein metsänhoi-
taja sai edelleenkin purkaa turhautuneisuuttaan kirjeissään. Usein varkaat tunnettiin nimel-
täkin. Esimerkiksi metsävaras Hietanen oli onnistunut kaikkien metsävarkaitten triumfiksi
myymään kruununpuut ominaan, ja vieläpä hyvällä hinnalla.96

Ponnistelut metsävarkaita vastaan tuottivat ainakin vuosikertomusten mukaan tulosta.
Ylimääräiset vartijat sekä heidän aseenkanto-oikeutensa olivat vähentäneet varkauksien
määrää.97 Varkaita oli alettu myös sakottaa kunnolla. Sakot saattoivat olla suurimmillaan
tuhansia markkoja entisten muutamien markkojen sijasta.98 Jos metsävarkaat saatiin kärä-
jille asti, niin eteen tuli muita ongelmia. Oikeusjutut pitkittyivät useiksi vuosiksi, koska to-
distajat eivätkä aina haastetutkaan muistaneet tulla käräjille. Päätökset lähtivät usein myös
hovioikeuskierrokselle, mutta todistajat eivät pysyneet lausuntojensa takana. Tornion hoi-
toalueen metsänhoitaja H. R. Sandberg totesikin oikeudessa seuraavasti: ”Olen tullut huo-
maamaan kuinka vaikeaa usialla talonpoikaishenkilöllä, jotka eivät kirjoita ja sen kautta
vuosilukuja muistiinsa paina, on monen vuoden kuluttua eroittaa kahta peräkkäin olevaa
vuosilukua toisistansa.” Sandbergin kyllästyminen käräjillä käynteihin oli ymmärrettävää.
Eri käräjäkuntien käräjille sai matkustaa pitkin poikin Tornionjokivartta, ja tuloksena saat-
toi olla, että vastaaja olikin matkustanut Amerikkaan. Asia otettaisiin esille, ”kunnes vas-
taajan mahdollisesti kotiintultua asia uudelleen voitaisiin panna kanteeseen”. Joskus oikeu-
denkäynnit eivät edistyneet senkään takia, että papinkirjat puuttuivat.99 Varsinkin metsän-
hoitaja Sandberg purki mieliharmiaan vuosikertomuksissa ja kirjeissä. Ruotsin viranomai-

94. Crohnsin kirje Nummelinille 24.3.1874. DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha. OMA.
95. Crohnsin kirje Nummelinille 18.1.1875. DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha. OMA.
96. Metsänhoitajan kiertokirje metsänvartijoille 26.4.1875, metsänhoitajan kirje 21.10.1875. DIa:3, kirjekon-

septit 1873–1875. Tornion ha. OMA.
97. Aseita metsänvartijoiden vahvistuksena on käytetty myös Parkanon hoitoalueella. Vuonna 1886 käytiin Kar-

vialla ns. Kärppäjärven sota, jossa paikalliset metsäviranomaiset yrittävät saada metsävarkaat aisoihin.
”Kärppäjärven sodan jälkeen varustettiin Parkanon metsänvartijat jakamalla heille miekat ja 6 kertaa laukea-
vat revolverit. Näiden luovutus tapahtui kirkossa alttarilla, ja metsänvartijoita vannotettiin käyttämään näitä
aseita ahkerasti karvialaisia vastaan. Tämän johdosta saivat parkanolaiset nuoret aiheen häätilaisuuksissa
kerskua karvialaisille nuorille, että karvialaisen saa ampua, kun näkee. Se on kirkos sanottu.” Saari 1977, s.
293–297.

98. Tornion hoitoalueen vuosikertomukset 1874–1874. Ed:1, hoitoalueiden vuosikertomukset 1860–1881.
Kemin tpa. OMA.
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set ojensivat auttavan kätensä varkaustapauksissa niin myöhään, että Ruotsin puolelle kul-
jetetut puut oli jo ehditty sahata. Sandberg toivoikin, että sikäläiset metsänhoitajat (jägmäs-
tare) voisivat omistautua koko talveksi varastettujen puiden tarkastamiseen.100

Senaatin kiertokirjeessä vuonna 1874 annetulla luvalla metsähallitus katsoi paremmaksi
hakata rikki varastetut puut metsässä, sen sijaan että olisi vaikka myynyt ne edelleen. Edel-
leen senaatin kirjeessä annettiin valtuus metsänvartijain palkitsemiseen — ”jotka erityisellä
uutteruudella ja tarkkuudella ovat vartiopiiriensä vartioimisesta huolehtineet ja olleet avul-
lisina metsänhaaskaajien ilmi saattamiseen”. Erityistä uutteruutta ja ahkeruutta tarvittiin-
kin, sillä vartiopiirin suuruus saattoi vaihdella 2500 hehtaarista puoleen miljoonaan hehtaa-
riin. Hoitoalueen vartiopiirin metsänvartija saattoi asua metsänhoitajastaan 100–200 kilo-
metrin säteellä. Vartija oli velvollinen kahdeksan päivän kuluessa ilmoittamaan metsänhoi-
tajalle, jos metsää oli kaadettu luvattomasti. Myös metsänhoitaja oli velvollinen käymään
vartiopiirissä säännöllisesti.101 Käytännön olosuhteissa määräyksiä oli mahdotonta toteut-
taa, sillä muihin tehtäviin ei olisi aikaa sitten jäänytkään. Haaskausluetteloissa yksioikoi-
sesti todettiin: ”Kun juurikoita ei voitu vahata, niin niitä on turmeltu.”102

Esimerkiksi Inarin hoitoalueella sai melko rauhassa uittaa kruununmetsien tukkeja
Tenossa tai Inarijärvessä. Metsäpalon sytyttäjät saattoivat paeta Norjan puolelle tai heinän-
myyjät Venäjän puolelle. Lain koura ei ulottunut joka paikkaan. Toisaalta 24 varastettua
tukkia Tenossa tuntuu pieneltä, mikäli sitä vertaa Tornionjoen kautta Ruotsiin menneisiin
tukkeihin.103 Myös metsänvartijoiden väitettiin suhtautuneen kansan oman käden oikeu-
teen varsin väljästi. Esimerkiksi Suomen metsätalouden historiaa tutkineen Helanderin
mielestä ei ollut kumma, ”jos se ummisti silmänsä eikä puuttunut haaskaajien luvattomiin
töihin”. Metsänvartijat tunsivat väestön tiukan taloudellisen aseman, jolloin olisi ollut sy-
dämetöntä kieltää metsätulojen tuomaa turvaa.104

Myös Iijokilaakson maine metsävarkauksien tyyssijana säilyi pitkään. Katovuosien
(1860-luku) metsävarkauksia voi pitkälti selittää aineellisella hädällä. Seuraavilla vuosi-
kymmenillä varkauksien taustalla oli useita tekijöitä, eikä niistä tapavarastaminen ollut vä-
häisin. Pohjois-Suomi sanomalehdissä julkaistiin yksityiskohtainen selostus metsävarkai-
den etsintäreissuista. Vuonna 1880 metsäntarkastaja Pehrman apulaisineen lähti Siuruan ja
Ranuan kyliin, joissa varkauksia oli ”tapahtunut hirmuisesti paljon”. Matkan ensimmäisenä
iltana he näkivät varkaita hevosien kera vetämässä puita ojaan; varkaat kuitenkin pääsivät
karkuun. Ojan lähistöllä olleesta talosta he kuitenkin tavoittivat ”muutamia mies-rötkälei-
tä”, joilta kysyttiin puiden alkuperästä. Vastauksena saatiin uhkauksia, ja metsähallinnon

99. Pöytäkirjaote 20.3.1889; 1887/151§. Turtolan ja Kolarin kappeliseurakuntain käräjäkunta. Lapin tka. OMA;
EVf:1, metsänhaaskausta ym riita-asioita koskevia hovioikeuden ja kihlakunnan oikeuden päätöksiä ja pöy-
täkirjaotteita 1867–1892. Tornion ha. OMA. 

100.Berättelse angående förvaltningen af Torneå revier för år 1881. Ed:1, hoitoalueiden vuosikertomukset 1860–
1881. Kemin tpa. OMA.

101.Senaatin kirje 16.10. 1874 metsänhoitajien oikeudesta tehdä kelpaamattomaksi takavarikkoon otettuja puita
sekä ehdottaa uutterille metsänvartijoille rahapalkkioita. Heikel 1910. S. 25–26; Laitakari E. 1960, s. 100;
Helander 1936, s. 50–51.

102.Bb5:1, metsänhaaskausluetteloita 1875–1900. Kestilän ha. OMA.
103.Berättelse angående förvaltningen af Enare revier för år 1881. Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–

1881. Kemin tpa. OMA. Vuosikertomuksesta on mm. seuraavanlainen kohta. ”De under året sistträffade
åverkningar har icke kunnat under tilltal ställas emedan åverkaren uppehålla sig inom Konungen rike
Norge”.

104.Helander 1949.
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edustajat lähtivät leimaamaan varastettuja puita kruunun omaisuudeksi. Hetken kuluttua
varkaat tulivat perässä aseineen. ”Nämä meimarit nostiwat aika metelin, siinä kirottiin ja
pauhattiin, siinä lykättiin latinkia pyssyyn ja uhattiin ampua ... .” Metsävarkaat perääntyi-
vät hetken kuluttua paikalta.

Myös Ranuajoelta ja Loukusaojalta löydettiin haaskattuja puita. ”Eikä siinä meille tehty
suurempaa wastusta, kun että nakkasiwat metsäwahilta temppelikirveen (leimauskirveen)
jokeen, joka heidän mielestään lienee ollut oikein kunnon miehen teko.” Lehti jatkoi: ”Siel-
lä Siuruan ja Ranuankylästä muuten kansa tuntuu jo vajonneen aiwan raaimpaan ja synkim-
pään pimeyteen, että koko nurkalla ei enää liene edes uskovaisistakaan moni, joka ei olis
metsänwarkaihin luettawa eli ainaki niitä puollustaisi.” Lehtijutun mukaan parhaat talot
suojelivat metsävarkaita, jotka saattoivat olla koko talven hakkaamassa kruununmetsiä. Ta-
loista varkaille annettiin lainaksi hevosia, joilla puut vedettiin niittysarkojen kohdalle. Näin
puut olivat poissa varkaan kannalta vaarallisilta alueilta kruununmetsistä, eli ne oli muka
hakattu yksityisten niittysaroilta. Kun kansassa oli näin vääryys vallan saanut, niin monen
mielen oli tehnyt hulluksi halu päästä Amerikkaan. ”Metsänvarkaus on ryöstänyt hartauden
sydämestä ja siihen istuttanut riettauden hengen. Amerika on joka toisen mielessä.”105

Myös Iin tarkastuspiirin metsänhoitaja Forsström totesi, kuinka niittypalstoja purojen
varsilla käytettiin hyväksi metsävarkauksissa. Monesti kruununmetsien sisään oli jäänyt
niittyjä, joita yksityiset kävivät niittämässä. Näistä niityistä usein tuli varastetun puutava-
ran varastointipaikkoja, mutta metsäviranomaiset eivät voineet asialle mitään todisteiden
puutteessa. Metsävarkaat myös hyötyivät niistä talviteistä, joita syntyi heinänhakumatko-
jen yhteydessä. Forsström pelkäsi sitä, kuinka paljon enemmän tällaisia ulkoniittyjä syntyi-
si uudistilojen perustamisen yhteydessä. Näille tiloillehan ei enää riittänyt rintamailta niit-
tyjä, vaan niitä täytyi antaa sieltä täältä kruunun liikamailta. Forsströmillä oli valmiina eh-
dotus, miten tiloille saataisiin yhtenäiset niittymaat. Ratkaisuna oli soiden kuivaus, mistä
oli loistavia esimerkkejä Etelä-Pohjanmaalta.106

Kaiku-lehti julkaisi vuonna 1887 Pudasjärveltä kirjeen, jossa todettiin metsähallituksen
lisänneen vahteja ja varustaneen miehet pyssyillä ja miekoilla. Jos vahdit löysivät puita,
niin he hakkasivat puut pirstaleiksi. ”Nyt on uusi asetus laittanut kymmeniä metsänwahteja
ja luwannut maksaa päärahan jokaisesta warkaasta, jonka toteen saapi. Maksetaan niin kuin
metsänpedosta päärahaa.” Kirjoittajan mukaan varkaudet vähenisivät, mikäli saisi ostaa
puita omaan tarpeeseen halvemmalla.107 Luonnollisesti metsänvahtien erikoisvarustus he-
rätti kiinnostusta. ”Metsänvahdeilla on jo sapelit ja yleisesti huhutaan, että metsäherrat
owat ensi kewäimeksi aikoneet tänne sotawäkeä laittaa. Olisi waan hupanen tietää, mikä
pataljoona tänne komennetaan.”108

Myös uhkasakkoa yritettiin käyttää keinona ehkäistä metsänhaaskausta. Ainakin Kajaa-
nin tuomiokunnan kihlakunnanoikeudessa korotettiin uhkasakko 100 markkaan vuonna
1882. Lähes kymmenen vuoden ajan oli ollut voimassa 80 markan uhkasakko, joka ”...
kruununmetsissä ei näkynyt riittävän pidättämään pahanilkisiä inehmoja kruununmetsiin
kajoamasta ...”, kuten metsäherra Ferdinand Gebhard asian ilmaisi.109

105.Pohjois-Suomi 41/1880. Pudasjärveltä lähetetyn paikalliskirjeen nimimerkkinä olivat numerot -5-7.
106.Forsström 1890, s. 85–87.
107.Kaiku 3/1887. Kirjoittaja toteaa: ”Minä, joka tätä kirjoitan, en kyllä suosi metsäwarkautta, waan päin toisin

toiwotan ja kehotan, ettei kukaan warastaisi metsää. Pyynnöstä minä tätä kirjoitan ja olen itsekin siksi nälän
opettama että tunnen tämän asian että parannusta se tarwitsee.

108.Kaiku 4/1887.
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Metsävarkauksien merkitystä metsähallitukselle ja metsää käyttävälle väestölle joutuu
selvittelemään taloudellisen merkityksen lisäksi yleisenä suhtautumisena metsään ja sen
merkitykseen. Valtionmetsiä pidettiin yhteisenä omaisuutena, jonka käyttöön kaikilla näh-
tiin olevan yhtäläinen oikeus. Suorastaan vanhasta muistista niitä pidettiin edelleenkin yh-
teismetsinä. Metsien käyttöä ja varsinkin liikahakkuuta pohtineet tiesivät sen, että Suomen
kansa ei pitänyt metsänhaaskausta rikoksena. Haaskaaja ei kantanut mukanaan huonoa var-
kaan mainetta. Vielä 1870-luvun alussa komiteanmietinnössä todettiin, ettei kansan moraa-
li tunnustanut metsänhaaskausta rikokseksi. Tarvittiin aikaa, ylimenokautta, ennen kuin
metsänhaaskausta voitiin käsitellä rikoksena. Muuten tuloksena voisi olla vakavia 'yhteis-
kuntavaaroja'.110

”Kansan luontoon on wanhoista ajoista juurtunut senlainen aate, jotta metsä on luonnon
antia eli aarreita, jota woipi hywällä tunnolla wiljellä ja omaisuutensa kartuttamiseksi käyt-
tää waikka se on wiime aikoina rajoilla ja esiwallan säännöillä erotettu kruunulle ja yksi-
tyisille.” Hyrynsalmelainen kirjoittaja totesi, etteivät kuntalaiset oikeastaan olleet rosvoja,
sillä eihän pelloilta ja lukottomista aitoista varastettu työkaluja. Kruununmetsistä varasta-
essa ei tarvinnut pelätä muuta kuin metsäviranomaisia, muut eivät kertoneet asiasta. Jos
hakkasi kruunun tai yksityisen metsästä, ei ketään rangaistu varkaana, vaikka hän varasti.
Se oli todellinen syy metsärikosten suureen määrään. Ainoa keino tilanteen korjaamiseen
oli säätää laki, joka teki metsävarkaudesta rikoksen. ”Silloin loppuisi metsärikosjutut, sillä
järjellinen ihminen tietää warkautta wälttää kun siitä seuraa warkaan palkka.”111 Käytän-
nössä yleinen suhtautuminen metsävarkauksiin olikin muuttumassa hyrynsalmelaisen kir-
joittajan mainitsemaan suuntaan.

Komiteanmietintöjä laadittiin jo 1870-luvulla metsänpuutteen pelossa. Yksityinen met-
sätalous parantui koko ajan, ja puunhinnan noustessa myös yksityinen metsänomistaja al-
koi arvostaa metsäänsä paremmin. Mutta metsälakien laatiminen kierteli eri komiteoissa
vielä 1880-luvun lopulla. Mietintöjä varten annetuissa lausunnoissa pohdittiin jopa sitä,
miten lakien avulla vaikutettaisiin terveellisesti suuren yleisön käsitykseen metsävarkauk-
sien luonteesta. Olihan olemassa vuorovaikutus maan lakien ja kansan oikeustajun välillä.
Oikeustaju112 synnytti lain, mutta toisaalta laki kehitti oikeustajua. Mutta sitä oikeustajua,
johon laki nojasi, ei saanut ulottaa suuren yleisön käsitykseen oikeasta ja väärästä. Uusi
metsälaki varmaankin vaikuttaisi jo parissa vuodessa suuren yleisön käsitykseen metsävar-
kauksien oikeasta luonteesta, ”ja siten ainoa mahdollinen pato saatu pannuksi niille mieltä
kuohuttaville metsänomistuksen loukkauksille, joita nyt yleisesti harjoitettiin julkisesti
uhaten ja häikäilemätöntä röyhkeyttä osoittaen, mikä usein johti jopa väkivaltaan ja veren-
vuodatukseen”.113

109.Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaote. E3a1:1, senaatin, hovioikeuden ja kuvernöörinviraston päätöksiä ja
kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaotteita 1873, 1882, 1895–1917. Kajaanin ha. OMA.

110.Komiteanmietintö 1874:2, s 36–37. Ett dylikt betraktelsesätt hylladt jemväl uti hätills gällande lagstifning
genom lagbud förandras och dristar komitén yttra den farhåga att ifall utan dådan förberedande öfvergång
genom lag bestämdes att åverkan vore tjufnad, detta kunde medföra svåra samhällsvådor.

111.Kaiku 23/1884.
112.Esimerkiksi sanomalehtien palstoilla oli pohdintoja, pitäisikö metsävarkaus rinnastaa muihin varkauksiin.

”Först och främst att det finnes en vexelverkan mellan ett lands lagas och folkets rättsmedvetande hvarige-
nom å ena sidan rättsmesvetandet framkallar lagen, men å andra sidan lagen utvecklar rättsmedvetandet.
Helsingfors Dagblad 66/1881.

113.Nordenstreng 1921, s. 270–271. Teksti on peräisin porvarissäädyn historiasta.
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Ruohonjuuritasolla sama asia kirjattiin mutkattomammin sanomalehti Kaiun palstoille.
”Kun kansalta kaikki rehellisen toimeentulon ehdot ryöstetään, niin täytyy sen turwautua
luvattomiin keinoihin ja sen semmoisiin keinoihin. Ja kun kerran on niin pitkälle päästy, et-
tä useat kyläkunnan miehet owat metsänwarkaudesta wankeutta kärsineet, silloin ei tästä
enään suurin wälitetä. Rangaistus menettää vaikutuksensa ja esimerkkiä ei tarwitse pitkältä
etsiäkään.” Esimerkkinä kirjoittaja piti sitä, että metsähallitus hakkautti palasiksi kruunun-
metsistä kaadetut puut, maksoi siitä palkan ja tuhlasi näin kruunun omaisuutta. ”Ei siis tä-
mäkään konsti kansan siweellistä tuntoa suurin kaswata.”114

Lainsäädäntö laahasi kuitenkin varkaitten ja metsänhaaskaajien perässä. Metsähallituk-
sen ohjesäännössä vuodelta 1859 todetaan vain, että jos ”luvaton metsänviljelys tapahtuu
… kruununnimismies vaaditaan luvatonta viljelijätä tiedustamaan ja laillisesti oikeudessa
kaipaamaan”.115 Vuoden 1889 rikoslain 33. luku ja vuoden 1886 metsälain 5. ja 6. luku se-
kä jo aiemmin erikseen annetut määräykset alensivat metsävarkauksien määrää kruunun-
metsissä 1800-luvun lopulla.116 Pohjois-Suomessa varkauksien määrää kasvatti myös se,
että väestö oli katsonut tulleensa kaltoin kohdelluksi isojakojen ja kruununmetsätorppien
aseman järjestämisen yhteydessä. Vihan hedelmiä oli monenlaisia. Ilmeisesti aivan uhalla-
kin varastettiin kruununmetsistä puita. Lisäksi tietyillä alueilla mentiin helpommin kruu-
nunmetsän puolelle, kuten Iijokilaaksossa ja Tornionjokilaaksossa.

Tukki- ja rakennuspuiden lisäksi haaskattiin kaikenlaista metsäntuotetta. Tervaspuut,
kelot, seipäät, aidakset, vitsat, pärepuut, polttopuut, pajunkuoret, heinät, jäkälät, tuohet,
pihka ja juurikat myös kelpasivat. Vuosisadan loppupuolella takavarikkoon saatu tavara,
kuten heinät tai astialaudat, annettiin usein paikalliselle kruununmetsätorpparille.117 Seu-
raavassa ovat tilastoidut koko maan haaskaustapaukset viisivuosittain vuosina 1865-
1905:118

1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905
274 506 359 772 368 372 211 240 157
Vuonna 1880 tilastoitiin koko maassa eniten tapauksia eli 772 haaskausta. Sahapuita var-
kaat veivät noin 21 000 kappaletta, lähes 300 rakennuspuuta, 8 000 kelopuuta, tuulenkaatoa
tai kolopuuta. Myös pihkaa, tuohta ja pajunkuorta merkittiin varastetuksi lähes 3000 kiloa.
Vuosien 1865–1907 aikana haaskattiin noin 350 000 sahapuuta ja haaskaustapauksia oli
16 017 kappaletta. Varsinaiset painetut metsähallinnon tilastot ilmestyvät vasta vuodesta
1885 lähtien. Vuosina 1885 ja 1891 tapaukset esitettiin hoitoalueittain.119 Pohjois-Suomen
haaskaustapaukset keskittyivät selvästi muutamaan hoitoalueeseen eli Tornioon, Iihin ja
Kuusamoon. Haaskaustapaukset jakautuivat hoitoalueittain Pohjois-Suomessa vuosina
1885 ja 1891 seuraavasti:120

114.Kaiku 4/1887. Kirjoittaja oli nimimerkin suojassa esiintynyt kirjailija Juhana Kokko.
115.Keisarillisen Majesteetin armollinen Ohje-sääntö, koskewan kruununmetsäin hallitusta Suomen Suuriruhti-

nanmaassa, 13.5.1859, 15 §.
116.Nordenstreng 1921, s. 273. 
117.Bb5:1, metsänhaaskausluetteloita 1875–1900. Kestilän ha. OMA.
118.SVT XVII:11, s. 133. Tiedot on kerätty vuoden 1907 tilastoon. Tilastossa ei ole 1860-luvun alusta tietoja

haaskaustapauksista.
119.SVT XVII:11, s. 133.
120.SVT XVII:1, s. 5–17, XVII:3, s. 6–23.
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1885 1891
Kemi 3 -
Tornio 55 63
Muonio 1 2
Ounasjoki 2 2
Rovaniemi 1 1
Inari 1 1
Simo 10 8
Ii 63 69
Kuusamo 20 45
Haukipudas 11 3
Hyrynsalmi 16 12
Sotkamo 6 15
Paltamo 4 4
Pyhäjoki 3
Siikajoki - 22
Kalajoki - 1
Pohjois-Suomi 196 247
koko maa yht. 368 430
Koko Suomessa vuonna 1893 metsänhaaskauksesta tai luvattomasta kaskeamisesta oli syy-
tettynä 1163 henkilöä, joista kuusi joutui vankilaan. Sakkoja maksoi 366 henkilöä ja muu-
ten korvausvelvollisia oli 207 henkilöä. Pahoinpitelystä oli samaan aikaan syytettynä noin
2000 henkilöä, herjauksesta yli 3500 henkilöä. Tästä tilastosta ei käy ilmi erikseen, kuinka
moni oli syytettynä vain kruununmetsänhaaskauksesta. 

Vuonna 1900 metsänhaaskauksesta ja luvattomasta kaskeamisesta oli syytettynä 1441
henkilöä, joista kaksi joutui vankilaan, sakotettuja oli 273 ja korvausvelvollisia 167. Kruu-
nunmetsissä tapauksia oli 241, joista Iin alueelle tuli 101 tapausta. Haaskauksien lukumää-
rä oli laskussa kruununmetsissä koko 1890-luvun, mutta vuosisadan vaihteessa suunta nou-
si tilapäisesti.121 Vielä vuosi 1934 jäi metsähallinnon historiaan erikoisen pahana haas-
kausvuotena. Muun muassa Pudasjärven hoitoalueella tuli ilmi 64 haaskaustapausta. Koko
maassa tapauksia oli 238.122

Haaskaajan muotokuvaa on hankala maalata, sillä haaskaajat edustivat suomalaisen
maaseutuyhteiskunnan koko sosiaalista kirjoa. Itselliset, rengit, kruununmetsätorpparit, ta-
lolliset ja talollisten pojat olivat yleensä niitä, joita käräjille haastettiin.123 Mutta Iijokilaak-
sosta metsänhoitajat välittivät tietoja myös siitä, että ”tänlaiset luwattomat työt teetetään ir-
tonaisella wäellä, jottei talokkaat itse sakkojen maksamisella joutuisi pois taloista. Tänlai-
sen menettelyn kautta joutuwat isännät noiden päiwäläisten mielivallan alle, ja saawatkin
tuntea heidän tyrannillisyyttään, sillä tämä irtainen joukko ottaa senlaiset talot ja kyläkun-
nat asuntopaikoikseen ja harjoittawat kaikenlaista wallattomuutta ja melua, koska isännät
eiwät voi heitä kurissa pitää, luwattoman töiden ilmiannon pelossa. Jos tuonlainen luwaton
työ sattuiskin onnistumaan, niin ei noilla helposti ansaituilla rahoilla kumminkaan ole siu-

121.FOT XVIII:6, XXIII:1–3; SVT XVII:6, s. 22–23. Tilastoissa näyttää olevan hiukan heittoja numerotietojen
osalta.

122.Laitakari 1960, s. 100.
123.Eri hoitoalueiden haaskausluettelot, esim. Bb5:1, metsänhaaskausluetteloita. Kestilän ha. OMA.
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nausta, sillä menewät ne ylöllisempään elämään ja omantunnon tukeuttamiseen wiinan lie-
wentäwällä nesteellä.”124

Tuomiokirjojen perusteella voi sanoa, että suomalaisten ja etenkin pohjoissuomalaisten
metsänkäytön ja rikoksien historiassa maan tapa oli metsänhaaskaus. Huomattava osa kä-
räjätapauksista oli nimenomaan haaskauksia. Kruununmetsien haaskaustapaukset keskit-
tyivät selvästi alueille, jossa oli kysyntää puutavaralle. Kemin, Iin ja Kuusamon hoitoalu-
eilta varastetun puun sai hyvin liikenteeseen. Erityisen kuumaksi tilanne kehkeytyi Länsi-
Lapissa, jossa metsänvartijat varustettiin jopa aseilla. Kuinka paljon tilanteessa oli molem-
minpuolista ylireagointia tai suorastaan urheilua, jää edelleen pohtimisen arvoiseksi.

Vuonna 1934 kirjoitetun metsähallinnon historiateoksessa todetaan: ”Metsähallinnon
alkuaikoina oli metsänhoitoviranomaisten yhtämittaa taisteltava luvatonta metsän käyttöä,
ei vain metsän haaskausta vaan myös luvatonta kaskeamista, laiduntamista, metsästämistä
ja kalastamista vastaan.” Kansa piti metsää yhteisenä omaisuutena, ja metsäviranomaisten
aika meni suurimmaksi osaksi ”tuon huonon tavan pois kitkemiseen”.125 Käsitykseen voi
yhtyä, mikäli perustaa kuvansa vain haaskausluetteloihin ja käräjäpöytäkirjoihin. Myös
1900-luvun alkuvuosina tehdyissä metsäntarkastuksissa Iijokilaakson osalta todetaan met-
sänraiskaajien pitäneen huolta siitä, että vanhoja, kestäviä metsiköitä ei ole enää olemassa-
kaan koko hoitoalueella. Nautintaoikeuksista tarkastuksessa todettiin, että ”näissä vallitsee
yleisesti mitä täydellisin sekasorto … näyttävät tekevän heinää kruununmaalta mistä
ikänänsä haluavat, kenenkään sitä kykenemättä tehokkaasti estämään. On luonnollista että
seudussa jossa asujaimiston käsitykset itse metsänkin omistusoikeudesta ovat niin sekavat
kuin kysymyksessä ei kenenkään päähän ole pälkähtänyt pyytää lupaa tai maksaa veroa sel-
laisista nautinta-oikeuksista.”126 Historiantutkimuksen tekeminen on tässäkin tapauksessa
kuitenkin aikaisemmin esitettyjen tulkintojen kommentoimista sekä historiaksi käsitteellis-
tetyn tietämyksen ja tiedon kestävyyden arvioimista.127

Metsähallinnon jo kirjoitetussa historiassa on vahva kuva siitä, että metsähallinnon vir-
kamiesten aika meni taisteluun metsävarkaiden kanssa. Tällaisen käsityksen saa helposti,
jos tekee analyysin vain tiettyjen lähderyhmien perusteella. Tavallinen, arkinen työ ja kans-
sakäyminen paikallisten ihmisten kanssa ei jättänyt jälkeensä samalla tavalla lähteitä kuin
negatiivinen kohtaaminen kruununmetsissä. Vaikka maan tapa oli varastaminen kruunun-
metsistä, se ei kuitenkaan ollut kaikkien tapa. Ongelma-alueet olivat siellä, missä puutava-
ralla oli ulkopuolisia ostajia. Ongelma-alueiden valvontaa vahvistettiinkin useaan ottee-
seen, mutta siltikin laaja Pohjois-Suomi tarjosi mahdollisuuden puun varastamiseen kruu-
nunmailta vanhaan perinnäiseen tapaan vedoten. Kuinka moni tapaus ei koskaan tullut il-
mi?

124.Kaiku 38/1887.
125.Hertz 1938, s. 26. Tätä Martti Hertzin teosta lukivat ennen kaikkea metsäalan ammattilaiset, sillä teos ilmes-

tyi Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisusarjassa. Hertz oli metsätieteilijä, joka kirjoitti metsähallinnosta
ja metsälainsäädännöstä.

126.Hg1:1, kartanselitys- ja metsänarviokirja sekä metsänhoidon tarkastusasiakirjat 1910–1911. Iin ha. OMA.
”Laajat, nuorta metsää kasvavat paloalueet, kehnot metsänraiskaajilta jääneet hakkuutähteet soistuvilla
mailla, kypsän metsän täydellinen olemattomuus, aukeat vetelät nevat kaikkea tätä ympäröivinä ja uhkaa-
vina. Kas siinä kuva, joka hoitoalueen metsistä siellä kulkeneelle jää mieleen.” Metsäntarkastaja Walter
Lindholmin lausunto s. 76–77.

127.Kalela 2001, s. 16.
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5.2.2 Sahateollisuuden juoksupoikia vai hätään varastajia?

Ennen metsähallinnon toiminnan vakiintumista 1860-luvulla sahateollisuus ei suinkaan
saanut puuta kruununmetsistä pelkästään ostamalla. Varsinkin sahojen lähistöllä olleet
kruununmetsät olivat hankinta-aluetta, joista torpparit, mäkitupalaiset ja uudistilalliset kaa-
toivat puuta luvatta suoraan yhtiöille. Itse Edmund von Berg saattoi todeta, että sahojen
läheisyydessä olleet kruununmetsät oli ryöstetty. Vapaaherra von Berg kannatti sahateolli-
suuden vapauttamista, koska sahateollisuutta kahlitsemalla ei metsistä ollut hyötyä yhteis-
kunnalle. Metsien valvonta jäi heikoksi, eikä raiskausta voinut kuitenkaan sitä kautta
estää.128

Myös Oulun läänin kuvernööri totesi jo ennen 1850-lukua, että sahojen hävitys oli koh-
distunut erityisesti kruununmetsiin, joista sahoille oli annettu sahausoikeuksia. ”Vähälu-
kuiset kruununpalvelijat harvoin ovat tilaisuudessa tapaamaan metsänraiskaajia työssään ja
rahvaasta ei tässä suhteessa ole milloinkaan apua saatavissa.” Kymmenen vuotta myöhem-
min kuvernööri totesi, etteivät kiellot ja lupamenettely säästäneet metsiä, sillä ”mitä ei saa-
da luvalla, niin se otetaan luvattomasti”.

Viranomaisten tiedossa oli hyvin se, mikä oli monin paikoin käytäntö kruununmetsien
käytössä. Omankädenoikeus oli tuttua. Paikallinen väestö oli mukana toteuttamassa sitä
niillä seuduin, missä tukkien kysyntää oli. Väliaikaisessa hallinnossa ylitirehtöörin apulai-
sena toiminut Rabbe Wrede laati kertomuksia kruununmetsistä vuonna 1859. Wrede totesi,
että sahateollisuus oli omalta osaltaan houkuttanut ”rahvasta” huonoille poluille. Esimer-
kiksi Vaasan läänissä keinottelijat olivat kuljettaneet puuta kruununmetsistä kilvan syyttee-
seen joutumatta ja ”saattamalla rahvaan muutenkin heikon oikeudentunnon metsänhaas-
kauksesta yhteismailla kokonaan häviämään”. Wrede luonnehti edelleen Kuopion läänin
kruununtorppareita sahateollisuuden ”paraiksi kätyreiksi”.

Ennen metsähallinnon vakiintumista oli hyvin tiedossa, miten puuta kruununmetsistä
hankittiin. Heti 1850-luvulla ehdotettiin otettavaksi käyttöön kuljetustodistukset, joiden
avulla olisi osoitettu puutavaran laillinen alkuperä. Väliaikainen metsähallitus ei katsonut
tarpeelliseksi ryhtyä tällaiseen, koska järjestelmästä olisi ollut enemmän hyötyä kuin hait-
taa. Oltiinhan menossa kohti vapaampaa metsäpolitiikkaa.129

Sahateollisuuden ja metsähallinnon toivottu yhteistyö kangerteli 1860-luvulla. Sahate-
ollisuuden vapauttamisen myötä oli siirrytty uuteen käytäntöön, jolloin kilpailtiin vapaasti
kruununmetsien puista. Näin ainakin toivottiin, mutta toive ei aina toteutunut. Esimerkiksi
Oulussa tammikuussa 1862 pidettiin ylimetsänhoitaja C. O. Palmrothin luona huutokaup-
pa, jossa tukit jätettiin myymättä (lemnas osålda). Kärsämäellä pidettiin Kyllösen talossa
huhtikuussa 1863 puuhuutokauppa, jossa ei jätetty edes tarjouksia (intet anbud). 

Epäluulo sahoja kohtaan kuitenkin säilyi, ja osittain epäily oli oikeutettuakin metsänhoi-
tajien keskuudessa. Käytännössä viimeistään puuhuutokaupoissa metsähallinto ja sahateol-
lisuus kohtasivat. Sahateollisuuden edustajat olisivat luonnollisesti halunneet saada halval-
la puutavaraa kruununmetsistä, joten huutokaupoissa tarjoukset pidettiin alhaisina. Puu-
huutokaupoissa pidettiin pöytäkirjoja, joissa näkyy, ettei kilpailua juurikaan syntynyt. Os-
tajien vähyyden takia tarjouksia ei tarvinnut korottaa kerralla kovinkaan reilusti. Vaarana

128.Meinander 1945, s. 223.
129.Hanho 1915, s. 147–148, 150.
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oli luonnollisesti se, että metsähallitus ei hyväksynyt tarjousta ja puut jäivät metsään.130

Kaikkiin huutokauppoihin ei ilmestynyt edes näitä ostajia (spekulant). Useamman kuin
kerran kävi siis niin, ettei paikalle ei tullut ketään, joka olisi ostanut puuta. Esimerkiksi Ka-
lajoen hoitoalueen metsänhoitaja ilmoitti 21.12.1867, ettei hoitoalueella pidetyssä huuto-
kaupassa ollut läsnä yhtään spekulanttia. Saman ilmoitti myös metsänhoitaja Pyhäjoelta.131

Spekulanttien käytön sijasta oli toinen keino, jolla sai edullisesti puutavaraa sahojen tarpee-
seen. Spekulanttien tilalle saattoi tulla varkaita, jotka omalla riskillä kävivät kruununmet-
sien kimppuun. Jo ennen sahateollisuuden vapauttamista oli kokemusta siitä, miten kruu-
nunmetsistä puita sai edullisesti ”rahvaan” välityksellä.

Myös itse A. G. Blomqvist tutustui vuonna 1868 Tornionlaaksossa kukoistavaan metsä-
varkauteen, jota saattoi suorastaan kutsua elinkeinoksi. Tornion hoitoalueen metsänhoitajat
Crohns ja Sandberg joutuivatkin myöhemmin itse konkreettisesti kamppailemaan varkai-
den kanssa. Jo Blomqvist kuvaili, kuinka kevätyönä kantohankien aikana Ruotsin puolelta
tuli miehiä, jotka saattoivat kaataa 200 tukkia ja kuljettaa ne Ruotsin puolelle. Joskus met-
sänvartija sai takavarikoiduksi tukit, jotka sitten huutokaupattiin edelleen. Parhaimmassa
tai pahimmassa tapauksessa varkaat tai asiamiehet tulivat huutamaan tukit metsähallinnon
huutokaupasta. Vahinko, joka näin syntyi varkaille, tuli korvattua myöhemmin paremmin
onnistuneilla retkillä. Blomqvistin mielestä takavarikoituja puita ei olisi kannattanut kau-
pata samana vuonna uudestaan, vaan varkaiden olisi pitänyt antaa kärsiä vahingot. Oli pa-
rempi hakata puut rikki kuin myydä varkaille. Blomqvist ei kuitenkaan pitänyt tilannetta
toivottomana, vaan hän ehdotti laittoman elinkeinon muuttamista hyödylliseksi ja toivotuk-
si teollisuudeksi. Blomqvist ehdotti matkakertomuksessaan, että metsähallinto olisi myy-
nyt pieniä eriä puutavaraa paikalliselle väestölle, joka olisi saanut myydä tavaran suoraan
sahanomistajille.132 Käytännössä olisi laillistettu se, mitä tehtiin pimeästi. Tosin tällä taval-
la metsähallintokin olisi saanut rahaa kaikesta myydystä puutavarastaan. Nyt varastetun
puutavaran osalta saatiin rahaa vain takavarikoiduista kaupaksi saaduista puista. Säpäleiksi
hakatuista puista tuloa ei tullut.

Varastettiinko puuta omiin tarpeisiin vai sahateollisuuden houkuttelemana? Tämä on oi-
keastaan liian yksinkertaistettu vastakkainasettelu. Kumpaakin tehtiin, mutta on paljon
hankalampaa sanoa, kumpi tapa hyödytti varasta enemmän. Kyse oli myös siitä, että tilai-
suus teki varkaan. Esimerkiksi Lapissa varkaudet ja haaskaus olivat vähäisiä, mutta Muo-
nion- ja Tornionjokilaakson asukkaat olivat varsinaisia poikkeuksia ”rehellisten lappilais-
ten joukossa”. Kruununmetsäkomitea oli pitkälle samoilla linjoilla kuin A. G. Blomqvist
siinä, että rajan pinnassa jokilaaksoissa oli suorastaan mahdotonta hillitä metsävarkauksia.

”Från yttrandet om åverkningarnes ringa mängd gifves dock ett beklagligt undantag, nemli-
gen längs Muonio och Torneå elfvar, der åverkningarne fortgå, gynnade af lättheten, att
öfver riksgränsen undanskaffa det olofligen åtkomma virket, och der de derföre svåra, om ej
omöjliga att stäfja.133

130.Gb:2, puuhuutokauppapöytäkirjoja 1862–1871. Oulun tpa. OMA; Gb:1, puuhuutokauppapöytäkirjat 1861–
1884. Iin tpa. OMA. Esimerkiksi Iin alueella 1860-luvulla näkyy selvästi se, että aluksi saatiin kaupaksi vain
haaskattuja tai kolottuja puita yksittäisille ostajille. Suuret ostajat, kuten Bergbom, Granberg, Fellman, Rin-
man alkoivat kilpailla enemmänkin vasta 1870-luvulla.

131.Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoelta 1860–1879. Oulun tpa. OMA.
132.Blomqvist 1959, s. 71–72; Helander 1936, s. 75.
133.Kommissionen 1869, s. 11.
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Haaskausluetteloista käy ilmi, että länsirajalla varastettiin eniten tukkeja. Polttopuiden
varastaminen oli marginaalista.134 Kemin hoitoalueen metsänhoitaja totesi, että sahojen
vaikutus oli huomattava haaskauksien määrään.135 Myös pudasjärvisten innokkuus lainrik-
komiseen kruununmetsissä oli huomattavaa. Heidän osaltaan voisi todeta varastamisen
olleen ainakin aluksi hyvin selvästi varastamista hätään. Jo 1860-luvulla oloihin tutustunut
komitea totesi, että pudasjärviset varkaat olivat ainoastaan irtainta ja työtöntä väkeä eivätkä
varsinaista vaurasta rahvasta.136 Tosin jokivarren sahoille lienee ollut yhdentekevää, mikä
oli varkaan sosiaalinen tausta. Sahojen kannalta haaskaajat olivat valmiita menemään pit-
källe, sillä esimerkiksi vuonna 1875 luvattomasta tukinhakkuusta käräjillä ollut talonpoika
Lars Granlund Sarajärveltä uitti kruununmetsän puut Iin satamaan asti. Toisella kertaa
käräjillä todistanut silminnäkijä itse oli ollut mukana syytetyn kera laskemassa lauttaa
Pudasjärveltä ja ”vienyt yhteisen passin alla hirsiä Iin haminaan”.137

Myös sahateollisuutta syytettiin suoraan metsävarkaiden suosimisesta. Sanomalehti
Pohjois-Suomessa kirjoitettiin: ”Sahoista maassamme toisinaan kuuluu puhuttawan, että
niissä ei ole kowin tarkkaan kysymystä mistä kukin on tukin saanut, waikka kaikki torppa-
rit, mökkyrit, talokkaat ynnä uudistalot niitä wedättäwät.” Sahoja vaadittiin ottamaan sel-
vää, kenen metsästä myyjän puut olivat peräisin. Sahateollisuus nähtiin kuitenkin hyvänä
asiana maakunnalle, mutta sahojen toivottiin koettavan estää metsävarkauksia. Sahojen
isännöitsijöitä kehotettiin ilmoittamaan suoraan poliisimiehille tai metsäherroille, mikäli
joku toi heille puita ilman todistusta puiden alkuperästä.138

Metsävarkaitten keinot saada puita sahoille olivat varsin ovelia. Tornion hoitoalueella
oli lyöty kruununleima haaskattuihin puihin. Varkaat olivat lyöneet leimat pois ja laittaneet
tilalle eri yhtiöiden merkkejä, kuten Torneå ångsågs, Svenske Landthandlare Lindgren och
Tengman sekä itsellinen Isak Kangas. Julkeimpana haaskaajana metsänhoitaja Crohns piti
Efraim Nikumaata, joka oli metsänpäällysmies Langin ja avustajan silmien edessä hakan-
nut puista pois kruununleimat ja laittanut tilalle omansa. Kaiken lisäksi Nikumaa oli huu-
dellut uhkauksia ja herjauksia.139

Ruotsalaiset ja suomalaiset kauppiaat eivät hekään saaneet puhtaita papereita. Metsän-
hoitajan kertomuksen mukaan kauppiaat olivat houkutelleet kansaa metsävarkauksiin jaka-
malla viinaa. Viinalla ja runsailla etumaksuilla, niin rahassa kuin luonnontuotteilla, kaup-
piaat varmistivat sen, että he saivat sahatukkeja. Kauppiaat kyllä tiesivät, mistä nämä pal-
katut kurjat puuta hankkivat. Mistäpä muualta kuin kruununmetsistä. Metsävarkaitten pe-
lättiin myös vaikuttavan kuntien järjestykseen ja tapoihin.140

A. G. Blomqvistin ajatukset 1860-luvulla elinkeinon laillistamisesta eli puun myymises-
tä yksityisille eivät saaneet vastakaikua, koska parikymmentä vuotta myöhemmin metsän-

134.Ks. esim. BVc:1, metsänhaaskausluettelot 1866, 1868–1882. Tornion ha. OMA.
135.HIf;1, metsänhoitajan vastaus kysymyksiin, jotka ”Kommissionen för undersökning af förhållandena inom

krononoskogarne i Finland” on esittänyt hoitoalueen hallinnolle. Kemin ha. OMA. Kemistä vastaajana oli
Oscar Timgren.

136.Kommissionen 1868, s. 50. ”Vi böra endast tillägga att de lagöfversträdelser som ofvanföre antydts såsom
vanliga inom Pudasjärvi socken, icke torde tillskrifvas den besuttna allmogen, utan endast den lösa och nu
arbetslösa befolkningen.”

137.39 §, Cia:67, talvikäräjät 1875; 69 §, Cia:80, talvikäräjät 1885. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.
138.Pohjois-Suomi 35/1880.
139.Crohnsin kirje kruununnimismies Jurveliukselle 16.3.1873. DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha.

OMA. ”Såsom den fräckaste bland de ofvan förde åverkarne får jag dock nämna Efraim Nilkkumaa.”
Cronhs ei mainitse Nilkkumaan sosiaalista asemaa.
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hoitaja Hugo Rikhard Sandberg kirjoitti Tornion hoitoalueella kukoistaneista puuvarkauk-
sista melkeinpä samoilla sanoillakin kuin Blomqvist.

Tornion hoitoalue oli säilyttänyt asemansa metsävarkaiden toiviomaana. Metsänhoitaja
Sandbergin mukaan oli muutamia syitä, jotka lisäsivät väestön halua kruununmetsiin. Tär-
keä syy oli se, että hoitoalue sijaitsi niin lähellä Ruotsin rajaa. Suomalaisilla virkamiehillä
ei ollut oikeutta takavarikoida suoraan puita, eikä luvan saanti Ruotsista siihen käynyt het-
kessä. Joissakin tapauksissa yhteistyö viranomaisten kesken sujui jouhevasti, ja Suomeen
saatiin takaisin suuria tukkieriä.141

Sandbergin mukaan myös ”niin kutsutut” herrasmiehet houkuttelivat metsävarkauksiin
osittain neuvoilla ja osittain rahalla. Oikeudessa todistamaan joutuneet muuttuivat oikeus-
salissa tuppisuiksi. Niinpä oikeudenkäynti pitkittyi kuin murhatutkinnassa. Vaikka varas
saikin tuomionsa, saattoi Sandbergin mukaan lopputuloksena olla kuitenkin vain sopiva
tauko toiminnassa. Varsinaista liiketoimintaa se ei kokonaan lopettanut: ”Vi skola upphöra
med den affären, konjunkturen är inte bra.”142 Konjunktuurien muuttumista kannatti siten
jäädä odottamaan, eikä ollut syytä lannistua vähäisistä takaiskuista. Toiminta vaikutti suo-
rastaan suunnitelmalliselta.

Sandbergin mukaan varkaudet olivat kuitenkin vähentyneet Tornion hoitoalueella kai-
kin puolin. Sandberg pohti, oliko syynä tosiaankin varkaitten keskinäinen sopimus vai oli-
ko todellinen syy varkauksien vähenemiseen se, että paikkakunnalla vaikutti ”uskonnolli-
nen lahko”. Sandberg itse piti todennäköisenä syynä varkauksien vähenemiseen kyseistä
”lahkoa”, joka piti varkautta syntinä. Vuodesta 1880 alkaen Tornion hoitoalueella vaikut-
taneet 9–14 ylimääräistä metsänvartijaa myös hillitsivät metsävarkauksia.143 Sanomalehti
Kaikuun kirjoittanut nimimerkki Sakarin poika toi esille saman näkökulman: ”Alettakoon
myös kansan luontoon istuttaa sitä tuntoa että esiwallan lakien rikkominen on synti Juma-
lan edessä ja että siis metsänwarkauski on synti.”144

Sandbergin pohdinnat esitettiin Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisusarjassa. Suo-
rasukaisemmin Sandberg totesi kirjeessään A. G. Blomqvistille jo monta vuotta aikaisem-
min, että Tornion hoitoalueella vaikutti ”hihhulipartiet” eli lestadiolaisuus.145 Hoitoalueen
silloiset 15 varsinaista metsänvartijaa olivat kuitenkin lahkosta huolimatta enemmänkin
kuin vaikeuksissa. Sandbergin mukaan missään muualla metsänvartijoita ei houkuteltu,
lahjottu tai uhattu niin paljon kuin Tornion hoitoalueella. Sandbergin mielestä vartijoiden
palkkaus, eli viisi tynnyriä viljaa, kurja asunto ja 64–80 markkaa vuodessa, oli riittämä-
tön.146

Metsävarkauksia enemmän tuhoa Tornion seudulla aiheutui kuitenkin metsäpaloista,
joita varomaton tulenkäsittely sai aikaan. Palo oli saattanut syttyä heinäntekijöiden ja ter-

140.Grohnsin kirje Nummelinille 18.1.1875. DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875. Tornion ha. OMA.
”utdela brännvin och jemte rundliga förskotter både i penningar och in natura för erhållande af sågstockar
dem de dock insett att desse ledga usslingar icke kunna förskaffa sig annorsstadas än från kronan tillhöriga
skogar.”

141.Sandberg 1887, s. 89.
142.”Lopetetaan tämä afääri, konjuktuurit ovat huonot.”
143.Sandberg 1887, s. 90–91.
144.Kaiku 57/1887. Kirjoittajan kotipaikka ei käy ilmi jutusta.
145.Hugo Rikhard Sandbergin kirje 1.12.1882. A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 6. A. G. Blomqvistin

arkisto. KA.
146.Sandberg 1887, s. 91.
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vankuljettajien huolimattomasta tulenkäsittelystä. Myös poroja oli ajettu tulella pois heinä-
suovien lähettyviltä. Vuosikertomuksien mukaan paloja saatettiin sytyttää myös sen takia,
että saataisiin helpommin hakkausoikeuksia tulen vioittamiin kruununmetsiin. Kansaa ei
ollut myöskään helppo saada sammuttamaan paloja. Jotkut kylät olivat selvästi paloher-
kempiä kuin toiset. Jos kylien niityt ulottuivat kruununmetsien sisälle, niin jokakesäiset
metsäpalotkin olivat varmempia. Sandbergin mielestä korkeilla sakoilla oli mahdollista
saada väki sammuttamaan paloja ja huomaamaan metsäpalojen kalleus. Mutta sakkoja ja
lakiparagrafejakin parempi keino saada palot sammutetuksi oli kansan sivistäminen.147

Iijokilaaksossa metsävarkaudet nähtiin myös eräänlaisena hätäapuna veronmaksussa.
”Tänä talvena on ollutkin hyvä ”kauna” liikkua metsän varasten, sillä lunta on ollut wähäi-
sen ja ”pohja” on kyllä pitänyt. Kruunun metsät lienee sentäin suurimman tapon kärsineet
ylimaissa ja Pohjois-Iin kylässä. Mutta kruunun tarpeisiinhan niitä on tarvittukin, arwelee
joku, waan wäärinhän se on kuitenkin.”148 Varkauksien takia vuonna 1887 Iin hoitoalueen
pohjoisosien kyläläisille ei myyty lainkaan kruununpuita. ”Tietysti ei kaikki noissa kylissä
warasta metsää, kuitenki he saiwat kokea muiden tähden.”149 Sahalaitoksien maksamat ra-
hat varastetuista puista olivat apuna veronmaksussa, vaikka toisaalta todettiin: ”… waan se
olis toiselta puolen warsin hywä asia, että sahat niin paljon kun mahdollinen on, kokisi es-
tellä tuota ilkeää metsänwarkautta.”150

Käräjillä tehdyistä tuomiokirjoista ei käy ilmi suoraan se, mitkä olivat syytettyjen mo-
tiivit varkauksiin. Syyttäjä, nimismies tai joskus metsänhoitaja, kertoi koruttomasti tapah-
tumien kulun. Tavallisimmin metsänvartija151 löysi metsästä haaskauksen jäljet tai jopa ta-
voitti varkaat itse teossa. Selitykset varkauksiin olivat sitten monesti läpinäkyviäkin. Ei tie-
detty, kenen metsässä oltiin, tai todistajat ”unohtivat” tulla todistamaan. Juttuja oli niin pal-
jon, että niiden lukuisuuden vuoksi koko oikeusprosessi menetti merkityksensä. Uskotta-
vuutta vähensi se, että juttuja ei saatu yhdellä eikä kahdella kerrallakaan päätökseen.

Osa varkaista varasti hätäänsä, osa otti luvatta saadakseen rahaa muihin menoihin, ve-
roihin tai jopa ”ylelliseen elämään”. Sahateollisuudella ei näyttänyt olleen suuria intressejä
selvittää sitä, mistä puutavara oli peräisin. Sille kelpasi niin torpparin kuin talollisen puu.
Suurimman tappion koki metsähallitus, jolla ei ollut mahdollisuutta valvoa tehokkaasti var-
kaita. Metsähallinnolle tappio merkitsi rahan lisäksi uskottavuuden menetystä. Metsävar-
kauksien taloudellinen merkitys metsähallinnolle ja varkaille oli suurinta Iijokilaaksossa ja
Tornionjokilaaksossa. Myöhemmin 1800-luvun lopulla haaskattujen puiden myynnistä
saaduilla tuloilla ei ollut enää merkitystä tarkastuspiirien tuloissa. Suoranainen laiton kruu-
nunmetsien hyväksikäyttö maalaisväestön osalta oli metsähallinnon kannalta muuttunut
vähäpätöiseksi ilmiöksi.

147.Berättelse angående förvaltningen af Torneå revier för år 1881. Ed:1, hoitoalueittein vuosikertomukset
1860–1881. Kemin tpa. OMA; Sandberg 1887, s. 92–93.

148.Pohjois-Suomi 17/1880.
149.Kaiku 84/1887.
150.Pohjois-Suomi 35/1880.
151.Metsänvartijan Abraham Wankan kuulutus 26.10.1878. II Ef:7, saapuneita kuulutuksia 1878–1880. Sievin

ka. OMA. Kuulutuksessa Wankka totesi löytäneensä piiristään hakattuja halkoja kuusi syltää, jotka piti
myydä seuraavana päivänä huutokaupalla. Kauppapäivä oli sama kuin kuulutuspäivä. Toisessa tapauksessa
metsänvartija kuulutti väkeä paikalle myös seuraavaksi päiväksi ja itse kuulutus luettiin vasta kahden päivän
kuluttua.
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5.3 Köyhäinavusta keinotteluksi

5.3.1 Metsähallinnon käsikauppa — köyhäinapuako?

Vielä 1860-luvun alussa metsänhoitajien valtuudet vähittäiskauppaan eli käsikauppaan pai-
kallisen väestön kanssa olivat olemattomat, sillä metsähallinnon vuoden 1859 johtosään-
nössä metsänhoitajalle ei annettu minkäänlaisia kaupanteko-oikeuksia. Käsikaupan puute
huomattiin välittömästi, ja asiasta valitettiin muun muassa sanomalehden välityksellä. Suo-
mettaren palstoille Oulun läänin metsäasioista kirjoitettiin seuraavasti: ”Eikö S:tar tiedä
kruunun niin tarkkaan korjanneen metsät huostaansa, ettei niitä liikene muille. Yhteiset
jakamattomat metsistötkin owat metsäherrain kiiwaassa hallussa, ettei niistä tuohtakaan
aina riidatta ole saatu.”152

Jo vuoden 1860 aikana Tornion alueella liikkunut metsänhoitaja Gestrin havaitsi, että
maatalouden huonon tuoton vuoksi väestö haki kruununmetsistä kantoja ja juuria. Samaiset
henkilöt olivat aikaisemmin elättäneet itsensä laittomalla puunkaadolla.153 Tilanteen kor-
jaamiseksi esimerkiksi Tornion hoitoalueella puutavaran myynti paikalliselle väestölle
aloitettiin vuonna 1861, jolloin siellä sai antaa kuivaa ja tuulen kaatamaa puuta polttopuuk-
si. Kuorman hinta oli neljä kopeekkaa. Kantoja ja juuria sai kuorman kymmenellä kopee-
kalla. Myös tervanpolttoa varten myönnettiin juuria ja kantoja.154

Vasta vuonna 1862 metsänhoitajat saivat virallisesti oikeuden myydä käsikaupalla juu-
ria, kantoja ja kuolleita puita tervanpolttoa varten. Veneiden ja tynnyreiden tekoa varten sai
myös myydä puutavaraa. Taustalla oli se, että huonojen satovuosien jälkeen väestön heik-
koa tilaa piti auttaa. Paikalliset metsänhoitajat näkivät tilanteen heikkouden. Esimerkiksi
Simon hoitoalueelta metsänhoitaja Uno Forsman ehdotti 23.10.1862 Kemin tarkastuspiirin
ylimetsänhoitaja Forsmanille, että rahvaalle ”allmogen” olisi annettu mahdollisuus kaataa
kruununmetsistä puita myytäväksi nälänhädän lievittämiseksi.155 Varsinaisesta liiketoi-
minnasta ei ollut kyse, joten Tornion metsänhoitaja kirjoittikin metsänvartija Hannunjun-
tille: ”... ja saan muistuttaa että niihin tarpeeksi pitää antaman pienempiä ja huonompia pui-
ta.” Metsänvartijoiden piti myös käydä itse paikalla laskemassa, että lupapuita otettiin vain
sallittu määrä.156

Seuraavina vuosina saatiin yleisesti lupa myydä tuulenkaatoja, yleensä kotiteollisuuden
tarveaineita, latvuksia ja lehtipuiden rankoja, eli taloudellisesti suhteellisen arvotonta puu-
tavaraa. Nälkävuosien aiheuttaman hädän vuoksi Oulun läänissä paikallinen metsänhoitaja
sai vuodesta 1868 lähtien myydä myös arvokkaampia rakennushirsiä ja aitausaineita.157

Välillä väestöä piti muistuttaa, ettei puuta saanut ottaa ilman kuvernöörin lupaa.158

152.Suometar 47/1862. Samaisessa kirjoituksessa analysoitiin hyvin tarkkaan metsähallinnon ja sahateollisuu-
den yhteistyön kangertelua.

153.Gestrinin kirje ylimetsänhoitajalle 17.11.1860. DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867. Tornion ha. OMA. Metsän-
hoitaja muistutti myös, että kirkoissa olisi pitänyt kuuluttaa siitä, että kruununmetsät oli erotettu yksityisten
metsistä.

154.Förslag till taksering. GId:2, sekalaisia tiliasiakirjoja 1861–1862. Tornion ha. OMA; Uno Forsmanin kirje
23.10.1862 Ernfred Forsmanille. Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.

155.Uno Forsmanin kirje 23.10.1862 Ernfred Forsmanille. Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.
156.Gestrinin kirje metsänvartija Hannunjuntille joulukuu 1862, Gestrinin kirje metsänvartija Nils Wuoskulle

14.1.1863. DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867. Tornion ha. OMA.
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Todellisuudessa käytäntö ei ollut näin tiukkaa, vaan metsähallinto antoi jo nälkävuosina
arvokkaampaakin puuta myytäväksi inhimillisen hädän lieventämiseksi. Taivalkoskella sa-
hanhoitajana toiminut Johan Norblad kertoo muistelmissaan, kuinka Olli Övertag (Nieme-
lä) oli nälkävuonna 1867 ottanut haltuunsa autiotalon Kostonjoen varrelta. Vähäiset pellot
eivät tuottaneet elantoa. Sen sijaan metsä toi elantoa ja jokapäiväistä leipää. Olli Niemelän
omassa metsässä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi suuria puita myytäväksi, jolloin Niemelä
monen muun talonpojan tavalla kääntyi paikallisen metsänvartijan Konsta Ruokankaan
puoleen. Ruokangas välitti pyynnön eteenpäin ja talonpojat saivat myyntipuita hädän lie-
vittämiseen.159

Huonot satovuodet sävyttivät 1860-lukua. Niinpä metsähallinnon oli edelleenkin pakko
sietää tervanpolttoa ja kaskeamista. Kajaanin seudun kruununmetsien torpparit yrittävät et-
siä työtä tilallisilta, jotka eivät kuitenkaan katovuosien ja tervan alhaisen hinnan myötä ha-
lunneet ottaa torppareita töihin. Ylimetsänhoitaja Waenerberg totesikin, että vuonna 1865
moni perhe oli elättänyt itsensä kerjäämällä ja torpat olivat autioitumassa. Seuraavasta vuo-
desta ylimetsänhoitaja totesi, että tilanne, jos mahdollista, oli huonontunut. Vuoden 1867
aikana annettiin polttaa tervaa kannoista sekä valmistaa potaskaa. Myös pettua varten sai
kerätä männynkuorta. Tuulenkaatoja tarjottiin myytäväksi, mutta apua niistä ei tullut, kos-
ka kukaan ei puita ostanut.160 Nälkävuosien aikana yleinen turvautuminen metsänhaas-
kaukseen ei ollut mitenkään yllättävää, mikä näkyi myös haaskaustilastoissa.

Nälkävuosien aikana metsähallinnon metsänhoitajat joutuivat tekemään sellaistakin
työtä, mihin ei varmaankaan heidän metsänhoitajakoulutuksessaan ollut osattu varautua.
Eräillä hoitoalueilla heistä tehtiin nälkävuosien ”kotitalouskonsulentteja”. Esimerkiksi Ka-
lajoen hoitoalueen metsänhoitaja O. W. Sanmark ilmoitti syksyllä 1867 ylimetsänhoitaja
C. O. Palmrothille neuvoneensa kansaa ohjeiden mukaisesti, kuinka valmistetaan sieniruo-
kia hädän varalle. Samoin oli jaettu kirjasta, kuinka jäkälää käytettiin ruoaksi. Tosin kansan
joukossa oli Sanmarkin mukaan myös vastustusta.161

Sodankylästä metsänhoitaja Albert Sivén kuitenkin kohta ilmoitti, että syötävät olivat jo
ehtineet paleltua. Muidenkaan hätäruokien valmistusta ei ollut ehditty opettaa, koska yh-
teyttä ei saatu ihmisiin vähäisten jumalanpalvelusten vuoksi. Jäkälän käyttö oli jo tuttua.
Metsänhoitajan mukaan ongelmia aiheutti sekin, että rahvaasta oli mukavampaa elää kur-
juudessa kuin tehdä työtä kohtuullista korvausta vastaan.162 Epäluuloa sienien käyttöä koh-
taan tunnettiin yleisesti, joten jo muutenkin epäilyttävässä maineessa olleen metsänhoitajan
rooli sienineuvojana ei ollut helppo. Sieniä pidettiin enemmän lehmänruokana kuin ihmi-
sille tarkoitettuna luonnonantimena. Sen sijaan metsänvartijat jakoivat Lönnrotin hätälei-
päohjeita, ja rahvas oli alkanut kerätä sammalta ja jäkälää.

157.Ks. esim. Aa1:1, saapuneiden kirjeiden diaari 1860–1865. Haapaveden ha. OMA; Komiteanmietintö 1900:5,
s. 173–174; Hertz 1938, s. 31.

158.Sivenin kirje 5.6.1867. DIa;1, aluemetsänhoitajan kirjekonseptit 1860–1881. Sodankylän ha. OMA.
159.Norblad 1850–1889, s. 524–525. OMA.
160.Berättelse över Husshållningen med kronoskogarne i Kajana inspektiones distrikt för år 1865, 1866, 1867.

Db:1, vuosikertomuksia 1860–1878. Kajaanin tpa. OMA.
161.Saapunut kirje metsänhoitaja Sandmarkilta 25.9.1867. Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta 1860–

79. Oulun tpa. OMA. Myös Oulun läänin talousseura sai jaettavakseen 100 kappaletta ”Sieni-Kallen osviitta
tuntemaan ja käyttämään syötäviä sieniä” -kirjasia. Turpeinen 1986, s. 162.

162.Sivénin kirje Nummelinille 21.9.1867. Dia:1, aluemetsänhoitajan kirjekonseptit 1860–1881. Sodankylän ha.
OMA.
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Hädän ollessa suurimmillaan esimerkiksi Torniosta metsänhoitaja Crohns sähkötti suo-
raan metsähallitukseen paroni Wredelle. Metsänhoitaja totesi, että uhkaavat nälkäkuolemat
ja kasvavat lumikinokset vaativat nopeaa toimintaa. Joko siis sai leimata puita ja aloittaa
avustustyöt? Suuri ongelma oli myös, mistä tuli jauhoja ja rahaa.163 Metsänhoitaja näki sel-
västi tilanteen vakavuuden ja yritti saada suoralla toiminnalla apua.

Virallisesti metsähallinto siis myi puita kotitarpeeksi, joko polttopuiksi, tervaspuiksi, ra-
kennushirsiksi tai aitausaineiksi. Todellisuudessa useassa tapauksessa kotitarpeeksi metsä-
hallinnolta saadut puut myytiin eteenpäin, mikä nälkävuosien taustaa vasten olikin ymmär-
rettävää. Erikseen luonnollisesti olivat vielä ne tapaukset, joissa puut varastettiin. Varastet-
tujen puiden ja käsikaupalla ostettujen puiden myynnin välillä oli kuitenkin eroa sen ver-
ran, että jälkimmäistä ei pidetty moraalisesti kovin kyseenalaisena varsinkaan nälkävuosi-
na tai katovuosina. 

Kruununpuiden myynti käsikaupalla oli hankalaa byrokratian takia, sillä vasta vuodesta
1876 metsähallitus sai oikeuden myydä kaikenlaista kotitarvepuuta, eikä myyntiasioita
enää tarvinnut kierrättää senaatin kautta hyväksyntää varten. Mutta paikallistasolla metsän-
hoitajien kädet olivat edelleenkin sidotut tukkeja koskevassa vähittäiskaupassa.164 

Näitä sahoille kelpaavia sahatukkejahan paikallinen väestö olisi nimenomaan kaivan-
nut. Nälkävuosina ja katovuosina saadut tukit toivat selvää rahaa, jolla maksettiin veroja
ja muita kuluja. Luonnollisesti rahoista pääsivät nauttimaan ne, joilla oli mahdollisuus
myydä puita eteenpäin jokivarsilla sijainneille sahoille. Useasti myytävät puut olivat
luvattomia kruununmetsien tukkeja.

Hoitoalueilla oli 1860- ja 1870-luvun aikana vähitellen muodostunut tavaksi antaa väes-
tölle lupa- eli hakemuspuita alueilta, joista niitä ei olisi saatu muuten myytyä yleisellä huu-
tokaupalla. Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsström tarkastuskertomuksessaan totesi
lupapuukäytännön vähentäneen suoraan metsävarkauksia. Varkaudet vähenivät selvästi
esimerkiksi Iin ja Kuusamon hoitoalueilla, missä oli alettu myydä paikalliselle väestölle
puuta.165 Vähäarvoisen kotitarvepuun myynnistä siirryttiin vähitellen paremman puutava-
ran myyntiin. Varsinkin Iin tarkastuspiirissä totuttiin siihen, että kruununmetsistä sai lupa-
puita. Iijoen varren isoimmat ja parhaimmat puut oli kaadettu tervalauttojen pohjaksi, ja
jäljelle jäänyt huonompi puutavara ei kelvannut huutokaupoissa sahoille. Sen sijaan huo-
nommat puut kelpasivat yksityisille. Niinpä metsänhoidollisestikin oli puolustettavissa lu-
papuiden anto yksityisille.166

Iin hoitoalueen metsänhoitaja Fredrik Juselius osoitti myötätuntoa jokilaakson asukkai-
ta kohtaan. Hänen mielestään väestölle olisi pitänyt antaa sama mahdollisuus kuin sahoille
saada suuria tukkipuita. Vuonna 1877 kiellettiin antamasta kruununmetsien puutavaraa, en-
nen kuin se oli maksettu metsäkasöörille. Maksun suorittamisen vaikeutena oli se, että ka-
sööri ja hänen kauttansa saatu kuitti maksetuista puista olivat 120 kilometrin päässä Iijoki-

163.Crohnsin sähkösanoma paroni Wredelle 8.2.1868. DIa:2, kirjekonseptit 1868–1872. Tornion ha. OMA.
164.Komiteanmietintö 1900:5, s. 173–174.
165.Tarkastuskertomus 1869. Ca2:1, Iin tarkastuspiirin tarkastuspöytäkirjat 1869–1895. Iin tpa. OMA.
166.Kauppakirjassa 3.2.1882 todetaan, ”että puita annetaan ainoastaan semmoista paikoista, joissa pääasiallisesti

löytyy vikanaisia puita ja joista puitten myyminen yleisissä huutokaupoissa sen vuoksi ei ole sopivaa ... että
muiden kuin merkittyjen puiden katsotaan olevan luvaton puuhakkuu eli metsävarkaus.” Kauppakirjoissa oli
myös tarkkaan mainittu, kuinka hakkuupaikka piti siivota sekä puiden oli oltava mittauskunnossa maalis-
kuussa. He:1, puutavaran kauppakirjoja 1864–1891. Iin tpa. OMA; Forsström 1892, s. 397.
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laaksosta. Ostetut puut piti kuljettaa heti pois metsästä, mikä sekin oli käytännössä mahdo-
tonta. Metsänhoitajan mielestä tällä tavalla melkein pakotettiin tai ainakin rohkaistiin väes-
töä varastamaan puuta suoraan metsistä.167

Haluja puunsaantiin kruununmetsistä olisi ollut enemmän mihin metsähallitus suostui.
Turtolan seurakunnan Pellon kyläläisille metsähallinto ei myynyt minkäänlaista puuta siitä
syystä, ”että mainitun kylän miehet olisiwat muka ennen olleet kruunun metsän warkaita”.
Paikallisen kirjoittajan mukaan kielto oli rangaistus lapsille isien töistä.168 Epäluulo pello-
laisia kohtaan ei oikeastaan ollut mitenkään yllättävää. Kielto perustui kylmiin realiteettei-
hin siitä, että alueelta varastettiin niin runsaasti puuta.

Metsänhoitajat luonnollisesti myöhemminkin epäilivät lupapuiden hankkijoiden motii-
vien puhtautta, ja se näkyi puiden hakukuulutuksissa. Simon hoitoalueen metsänhoitaja
Alarik Riddelin kuulutti Simon ja Kuivaniemen kirkoissa 23.7.1883 seuraavasti kotitarve-
puun myynnistä:

”Niille jotka ensitulevana talvena Simon hoitoalueesta tahtovat ostaa sahatukeiksi kelpaavia
tuulenkaatamia tai kuivia puita eli rakennushirsiä ja puomipuita ilmoitetaan täten että kirjal-
liset hakemukset ovat tuotava allekirjoittaneelle ennen elokuussa tapahtuvaa yleistä puuta-
varahuutokauppaa Simossa eli ainakin viimeistään huutokauppapäivänä ja huomautetaan
ostajia että ainoastaan välttämätön tarve oikeuttaa rakennushirsien saamista ja tulee sen-
vuoksi myös tarkka vaari siitä että mainitut hirret käytetään rakennuksiin eikä myöntiä var-
ten.”

Elokuun aikana Riddeliniltä oli haettu lupaa 2150 männyn ja 706 kuusen ostamiseen. Luvat
myönnettiin 1250 mäntyyn ja 450 kuuseen. Perusteluja hakemusten hylkäämiseen ei esitet-
ty; sen sijaan ostajille annettiin lukuisia ehtoja, miten puut sai ottaa kruununmetsistä.169

Usein lupapuuhakemuksia170 otettiin vastaan yleisten puuhuutokauppojen yhteydessä.
Iin tarkastuspiirissä 1880-luvun alussa hakemuksia vastaanottamaan perustettiin erikseen
kanslia. Hakemukseen piti liittää takuu, ja joskus paikalla saattoi olla jopa nimismies anta-
massa vahvistuksia hakemukseen. Parin päivän ajan 3–4 ihmistä oli täysin työllistetty lu-
pahakemuksilla. Hakemuksia tuli jopa 500 kappaletta. Puumäärä saattoi olla noin 120 000–
140 000 sahapuuta. Hakijoista valikoitiin luotettavimmat, eli noin 30–40 läpäisi tämän sih-
din. Jos joku petti luottamuksen ja syyllistyi metsävarkauteen, niin tulevaisuudessa puita ei
saanut. Ylimetsänhoitajan mukaan tämä tieto piti yleensä puunhakijat kurissa. Iijokilaak-
sossa oli totuttu turvautumaan metsään ja varsinkin katovuosina metsään oli menty yhä ha-
lukkaammin. Maatalous oli jäänyt jalkoihin. Nytkin normaaleina satovuosina noin kolmas-
osa väestön viljantarpeesta piti ostaa. Ja rahat saatiin metsästä, nimenomaan kruununmet-
sästä. Osittain puute ja osittain totutut vanhat tavat ajoivat väestön metsävarkauksiin. Lu-
papuiksi soveltuvaa huonompaa puutavaraa oli ylimetsänhoitajan mukaan runsaasti tarjol-

167.Juseliuksen kirje Forsströmille 13.7.1877. Ea4:2, Iin hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1875–1877. Iin tpa.
OMA.

168.Kaiku 13/1878.
169.Kuulutus 23.7.1883 ja konsepti 25.8.1883. Da:1, kirjekirja 1860–1889. Simon ha. OMA.
170.Tästä käytännöstä on jo elävä kuvaus vuodelta 1877 kirjeessä, jonka Iin hoitoalueen metsänhoitaja Fredrik

Juselius lähetti ylimetsänhoitaja Ernfred Forsströmille. Juselius kertoi monipuolisesti ja selkeästi, mikä oli
käytäntö. Hän totesi muun muassa, että paikallisten asukkaiden lupapuiden saanti oli turhan hankalaa, jo pel-
kän maksukuitin saamiseen kasööriltä kului kohtuuttoman paljon aikaa. Juseliuksen kirje Forsströmille
13.6.1877. Ea4:2, saapuneet kirjeet. Iin tpa. OMA.
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la. Iijokilaaksossa tervanpolton ja valikoivien hakkuiden jäljiltä oli tarjolla rahvaalle sopi-
vaa puutavaraa. Myös varkaat jättivät jälkeensä lupapuiksi sopivaa tavaraa.

Ii- ja Kiiminkijokilaaksoissa metsähallinnon tarjoama sahapuutavara kelpasi hyvin
väestölle. Simojokilaaksossa kysyntää oli enemmän rakennuspuista, sillä talollisten omista
metsistä ei löytynyt tarpeeksi suurta tavaraa.171 Kovin monta kertaa paikallinen väestö ei
kiittänyt metsähallintoa julkisesti lupapuista. Taivalkosken Kynsiperältä poromies kirjoitti
kiitoksen Oulun Ilmoituslehteen: ”Hakemuspuita kruununmetsistä on hallitus suonut
usiammalle hakijalle, josta olkoon kiitos lausuttu: siis voipi köyhemmätkin toiwoa woi-
wansa päästä elatuksen puolesta jotakuinkin talwen ylitse.”172 Kynsiperän poromiehen kii-
toksesta ei käy ilmi, miten hän aikoi hyödyntää lupapuut. Myikö hän esimerkiksi puut
eteenpäin?

Metsähallinto pelkäsi nimenomaan sitä, että näitä niin sanottuja lupapuita käytettiin kei-
notteluun, minkä takia niiden myöntämiseen suhtauduttiin varsin kitsaasti. Köyhäinavun ja
keinottelun raja alkoi olla yhä epäselvempi monissa tapauksissa. Pudasjärvellä oli haettu
runsaasti lupapuita kesällä 1886, mutta metsähallitus ei myöntänyt lainkaan lupapuita Siu-
ruan- ja Livojoen asukkaille. Perustelu oli se, että asianomaiset olivat varastaneet kruunun-
puita. Talven aikana asian selvitessä paikallisten asukkaiden keskuudessa nousi jälleen hä-
linä. Katkeruutta tunnettiin sen takia, että moni oli laittanut viimeiset markkansa hakemuk-
seen, joka ei sitten tuottanutkaan tulosta. Kaiussa ilmestyneen artikkelin kirjoittajan mie-
lestä metsähallinto ajoi omalla käytöksellään kansan varastamaan puita, kun niitä ei saanut
hakemuksilla. ”Tuon tyrannillisen metsän wirkawallan täytyy walittaa ja kuulukoon wali-
tuksemme hallituksen korkeimpaan paikkaan.”173

Kovin korkealle valitukset eivät heti kuuluneet, vaan nimimerkillä A. K-nen esiintynyt
metsävirkamies vastasi Kaiun palstoilla iijokelaisille. Hänen mukaansa puuhakemukset
olivat vahingollisia metsänhoidolle ja talolliset vain hyökkäsivät kruununmetsien kimp-
puun, kun omat metsät oli jo hakattu ja myyty. Metsänhoitajan mielestä mielin määrin an-
netut puut opettivat kansan vain väärille tavoille.174

Muutaman viikon kuluttua myös metsänhoitajat J. W. Lagerblad ja H. Harlin puuttuivat
hakemuspuukäytäntöön Iin ja Pudasjärven pitäjissä. Heidän mukaansa hallitus ”on 20:nä
vuotena myöntänyt talollisille lähes yhtä suuren puusumman noilla niin sanotuilla yksityis-
hakemuksilla, syystä että on tahtonut liewentää tuota pakollisesti lähestywää elinkeinojen
muuttumista wähenewien metsäin turmiota maanwiljelykseen ja karjanhoitoon”. Metsän-
hoitajat katsoivat muutenkin mahdottomaksi toteuttaa pudasjärveläisten puutoiveita. Pu-
dasjärven pitäjän alueita kuului niin Kuusamon kuin Iinkin hoitoalueisiin, joista vuosittai-
nen hakkuusumma oli 20 000 tukkia. Pitäjäläiset sen sijaan olivat tehneet hakemuksia jopa
50 000–80 000 puusta. ”Tästä käynee selwille, ettei tuonlainen myyminen voi käydä laa-
tuun.” Metsänhoitajat ihmettelivät sitä, miksi kansa käänsi vihansa paikkakunnan virka-
miehiä kohtaan, sillä hehän olivat tehneet kaikkensa, että senaatti suostuisi kansan tekemiin
puuhakemuksiin.

Iin Tannilan kylä oli myös yksi kiistan kohteista. Lehtiartikkeleissa oli syytetty nimen-
omaan metsähallitusta siitä, että kylä oli vajonnut kurjuuteen. Sen sijaan metsänhoitajien

171.Forsström 1884, s. 3–8.
172.Oulun Ilmoituslehti 101/1884.
173.Kaiku 3/1887.
174.Kaiku 11/1887. Kyseessä lienee A. Korhonen Kuusamosta.
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mielestä kylä oli tunnettu varallisuudestaan, ennen kuin siellä alettiin hakata metsiä. Kylä-
läiset olivat sahaliikkeen nousun myötä vajonneet luvattoman metsänhakkuun alaisiksi, ja
sen takia kylä oli nyt surkeassa tilassa.175

Muutamaa vuotta myöhemmin edellisten metsänhoitajien esimies ja Iin tarkastuspiirin
ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström puuttui kirjoituksessaan lupapuiden hankintaan. Var-
sinkin Iin ja Kuusamon hoitoalueilla lupapuita oli myyty usealle sadalle hakijalle. Ylimet-
sänhoitajan mukaan muilla paikkakunnilla tällainen käytäntö ei olisi onnistunut. ”Paikka-
kunnan metsävirkamiehillä oli täysi työ esiintuodessaan tämän kaupan tarpeellisuuden syi-
tä.” Eli Forsströmin mukaan hoitoalueiden metsänhoitajat olivat ajaneet paikallisen väes-
tön etua antamalla lupapuita, joita periaatteessa ei olisikaan saanut antaa. Vuonna 1885 se-
naatti päätti metsänhaaskauksen vähentämiseksi, että tukkipuiden myyntiä huutokaupatta
oli vähennettävä ja lopulta kokonaan lakkautettava.176 Päätöksen yksi seuraus olikin kevät-
talvella 1887 Kaiussa käyty polemiikki lupapuista.

Käytännössä paikallisen väestön oli vaikea hankkia puita varsinaisten puuhuutokauppo-
jen kautta, sillä niissä myytiin kerralla useita tuhansia tukkeja. Pienempää määrää varten
piti hankkia erityinen lupa, lunastaa takuukirjat, kartat ja takuumiesten todistukset. Päälle
tulivat vielä matkakustannukset.177 Polemiikista ilmeisesti oli tulosta, sillä elokuusta 1887
lähtien kruununmetsistä sai myydä edelleenkin erilaista puutavaraa käsikaupalla eli met-
sänhoitajien antamalla lupakirjalla. Mutta huutokaupatta väestölle sai myydä vain 100 run-
koa puuta. Hakemuksia tehtiin huomattavasti suuremmasta määrästä. Katkeruutta lisäsi tä-
mäkin: ”Jos jollakin wielä oliis metsää omassa sarassa, niin saa monta penikulmaa kulkea
herroja rukoilemassa, että tulisiwat sarkoja syynäämään: sillä omaakaan metsää ei saa Iijo-
kilaakson wesille kuletettawaksi hakata, ellei ole wallesmannin tahi metsäherran antama
todistus siitä että puut owat kuljettajan omia eikä warastettuja.” Kirjoittajan mukaan koko
maakuntaa epäiltiin varkaiksi: ”Syytä olisi siis kysyä, mitkä osaltaan mahtavat olla ne pai-
nawat syyt, jotka owat pakoittaneet metsähallitusta tuollaisiin kuristuskeinoihin ryhtymään
ja mitä tällaisella kansan ahdistamisella tarkoitetaan.”178

Myös ruotsinkielinen Uleåborgs Tidning oli jo vuonna 1881 arvostellut tätä uutta sään-
nöstä, joka vaati Iijokilaakson asukkaita hankkimaan todistuksen Iijoessa kuljetettavista tu-
keista. Todistuksen sai nimismieheltä silloin, kun tukit olivat omasta metsästä. Kruunun-
puista todistuksen sai metsänhoitajalta. Lehti kysyi, pitikö muitten kärsiä haaskaajien
vuoksi. Ratkaisuna lehti tarjosi metsänvartijoiden palkan korotusta.179

Käsikaupalla myytyjen puiden menekki oli suuri, sillä ”köyhäkin torppari” sai metsähal-
lituksen viallisiakin puita vastaan luottoa sahayhtiöiltä ja kauppiailta. Metsähallitukselta
ostetut puut vedätettiin talven aikana uittoväylien varrelle ja myytiin edelleen sovitusta hin-
nasta puutavarayhtiölle. Iin tarkastuspiirissä 400 000 vahingoittunutta puuta myytiin pai-
kalliselle väestölle 1880-luvun kuluessa. Vuonna 1889 myynti jälleen lopetettiin paikalli-

175.Kaiku 20/1887. Samassa artikkelissa metsänhoitajat syyttivät sanomalehtiä kansan kiihottamisesta epäluu-
loon virkakuntaa kohtaan. ”Siinä walossa kuin tästä edellä mainitut Kaiussa olleet kirjoitukset owat julkais-
tut, owat ne omiaan waan yllyttämään kansassa wäärää kiihkoa, ja olemme sentähden tämän kautta tahtoneet
näyttää miten syyttömät kumminkin ne pahoin herjatut metsänhoitowirkamiehet owat olleet näiden epäkoh-
tain herättämiseen.”

176.Forsström 1892, s. 397.
177.Kaiku 4/1887. 
178.Kaiku 17/1887.
179.Uleåborgs Tidning 49/1881.
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selle väestölle. Nyt väestö joutui elämään ”huonosti viljeltyjensä maittensa turvissa”.180

Luonnollisesti myynnin lopettaminen tuntui Iijokilaaksossa. Niinpä esimerkiksi Iin kun-
nallislautakunta valitti kuvernöörille, ettei Iin hoitoalueen metsänhoitaja ollut osoittanut
kuntalaisille käsitöitä varten puita kruununmetsistä. Kuvernöörinvirasto kehottikin ylimet-
sänhoitajaa viipymättä ilmoittamaan kunnallislautakunnalle, mistä kohtaa metsää sai ottaa
puita käsiteollisuutta varten.181

Sodankylässä vaikuttanut G. W. Forsström totesi metsäherramuistelmissaan, että 1890-
luvun katovuosien aikana metsähallitus leimautti väestölle hätäavuksi puutavaraa. Käskyn
mukaan piti leimata huonompaa hylkypuutavaraa. Paikalliset virkamiehet ihmettelivät, ku-
ka ostaisi asiakkailta huonoa tavaraa, joten mitä hylky oikein tarkoitti. Vastaukseksi metsä-
hallituksesta tuli, että kyseessä olivat vahingoittuneet puut, joista ei voinut saada suurempia
14´10´´ (14 jalan, 10 tuuman) tukkeja. Lisäksi vaadittiin, että leimat piti laittaa niin juureen
kuin runkoon. Kentällä olleet metsänhoitajat huomasivat tämän mahdottomuudeksi talvi-
sissa olosuhteissa, jolloin olisi pitänyt saada nopeasti liikkeelle puutavaraa helpottamaan
huonoja taloudellisia oloja.182

Yksityisille kohdistettua lupakirjamyyntiä arvosteltiin myöhemmin myös sen takia, että
se ei juurikaan tuottanut rahaa metsähallinnolle. Esimerkiksi metsänhoitaja P. W. Hannikai-
sen mielestä myynti ei yleensä ollut tositarpeen vaatimaa, vaan se pikemminkin tuotti met-
sille vahinkoa. Käsikauppa metsistä aiheutti vahinkoa sen takia, ettei valvonta ollut riittä-
vää. Lupakirjalla myönnetyn hakkauksen valvonta oli mahdotonta. Hannikainen ei nähnyt
lupapuissa ollenkaan sitä metsänhoitopuolta, mitä paikallinen ylimetsänhoitaja sen sijaan
kirjoituksessaan korosti. Julkisuudessa ja varsinkin metsänhoitajien parissa kritisoitiin
myös sitä, että paikallisessa väestössä oli syntynyt se käsitys, että ”sillä oli kieltämätön oi-
keus lunastaa tämän laatuisia puita ”hätäavuksi”, onpa menty niinkin pitkälle, että tähän oi-
keuteen luottaen, on otettu velkaa yhtiöltä jo ennenkuin ostolupa on saatukaan”.183 

Myöhemmin 1900-luvun alussa metsähallitus katsoikin parhaaksi siirtyä myymään pui-
ta yksityisille henkilöille paikallisilla huutokaupoilla, joiden piti olla todellisia puhdistus-
hakkuita metsänuudistamisen edistämiseksi. Leimausaloja valittaessa korostettiin, paitsi
metsänhoidollisuutta, myös sitä, että tällä tavalla pystyttiin tarjoamaan työtä paikalliselle
väestölle, jolla ei ollut muuta mahdollisuutta saada työansioita. Metsähallitus myös korosti,
että jokainen leimattu puu oli kaadettava ja maksettava. Jos erehtyi kaatamaan leimaamat-
toman puun, joutui maksamaan kolminkertaisen hinnan. Hoitoalueen metsänhoitaja ja yli-
metsänhoitaja leimasivat puita jo kesän aikana, ja ennen syyskuun puoltaväliä leimaus-
pöytäkirja lähetettiin metsähallitukseen tarkastettavaksi. Huutokaupasta ilmoitettiin kuulu-
tuksilla ja sanomalehtikirjoituksilla. Huutokauppa toimitettiin lokakuun aikana ja pöytäkir-
ja lähetettiin metsähallitukseen. Hakkuu oli suoritettava ennen huhtikuuta, ja maksu puista
piti toimittaa metsäkasöörille lääninrahastoon ennen elokuuta. Myöhemmin palattiin uu-
delleen lupakirjakauppoihin, jolloin metsähallitus kontrolloi kauppaa laatimillaan nume-

180.Forsström 1892, s. 397–398; Komiteanmietintö 1900:5, s. 174; Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja
XXI/1905, s. 63–64.

181.Oulun läänin kuvernööri Malmgrenin kirje 19.2.1892. Ea2:2, saapuneet kirjeet Iin tarkastuspiirin ylimetsän-
hoitajalle kuvernööriltä ja eri henkilöiltä v. 1861–1894. Iin tpa. OMA.

182.Forsström 1985, s. 32. Hätäaputoimet olivat laajoja ympäri Pohjois-Suomea 1890-luvun katovuosina. Esi-
merkiksi Oulun Ilmoituslehdessä metsänhoitaja teki laajalti selkoa, miten metsähallitus lupapuilla eli armo-
puilla helpotti väestön tilannetta. Oulun ilmoituslehti 28/1893.

183.Hannikainen 1896, s. 193; Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja XXI/1905, s. 64–65.
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roiduilla kaavakkeilla.184 Aikaisemmin lupalappuja ei kontrolloitu yhtä tarkasti, jolloin il-
meisiä väärinkäytöksiä syntyi sitäkin kautta.

Oman mielenkiintonsa metsähallinnon lupakirjamyyntiin toivat väitteet, joiden mukaan
paikallisen väestön ostamat puut päätyivät vääjäämättä metsäyhtiöille. Sodankylän hoito-
alueen aluemetsänhoitaja G. W. Forsström kirjoitti Kemi-yhtiön metsäpäällikkö Hugo Rik-
hard Sandbergistä, ettei tämä harjoittanut tällaista kähmintää. Tätä tekivät vasta hänen jäl-
keensä tulleet ostajat.185 Sandbergin menneisyyteen kuului ura Tornion hoitoalueen alue-
metsänhoitajana.

Lähdeaineiston sirpaleisuuden takia on vaikea selvittää, kuinka laajasti paikallisen vä-
estön elanto perustui nimenomaan kruununmetsistä saatuihin lupapuihin, joita sitten myy-
tiin eteenpäin sahoille. Jonkin verran paikalliset metsänhoitajat kirjoittivat asiasta, mutta
hekin kaarrellen. Myöskään metsäteollisuutta koskeva historiankirjoitus ei tuo valaistusta
tähän puoleen, koska näihin asioihin ei ole luonnollisestikaan juuri puututtu. Ylimetsänhoi-
taja Ernfred Forsström arvioi, että Iin tarkastuspiirin alueella talonpojille tuli 1880-luvulla
noin 40 000–60 000 markkaa vuosittain lupakirjamyynnillä. Itse tarkastuspiiri tuotti voit-
toa metsähallinnolle 1880-luvulla vuosittain keskimäärin 170 000 markkaa.186 Käsikaup-
pamyynnillä on ollut selvä taloudellinen merkitys väestölle, koskapa kauppaa rajoitettaessa
heti ärähdettiin eri yhteyksissä. Oikeastaan siitä ei yritettykään päästä irti, koska se oli oi-
keastaan laillinen, tuloa tuottava myyntitapa verrattuna metsähallitukselle tuottamattomaan
metsänhaaskaukseen.

Vielä 1900-luvun alussa vähittäismyynti eli käsikauppa nähtiin eräänlaisena paikallise-
na avustustoimintana. Vuonna 1911 sen arvo muusta metsänmyynnistä oli 3,3 % ja vuonna
1919 arvo oli jopa 10 %. Käsikauppaa metsähallinto ei koskaan suosinut, koska siitä ei saa-
nut yhtä hyvää hintaa kuin suurostajille myytäessä. Käsikauppaa olisi haluttu käytävän vain
pienistä ja huonoista puueristä. Keinottelupelko näkyi pitkälti vielä 1900-luvullakin. Esi-
merkiksi Pohjois-Taivalkosken kruununmetsien arvioinnin yhteydessä vuonna 1908 todet-
tiin: ”Käsikauppa on siten synnyttänyt keinottelun, joka on tullut sen harjoittajille tavaksi
ja jota ilman he eivät enää luule voivansa toimeentulla. Sellaisena kuin käsikauppapuiden
hakkuu metsänvartijoiden johdettava ja heidän valvontansa alla nykyään on, on se metsän-
hävitystä.” Arvioinnin mukaan puitten hakkuussa ei ollut noudatettu minkäänlaista järjes-
tystä, mikä oli ollut omiaan edistämään huonon kuusimetsän syntymistä männikkökankail-
le.187 Lupakirjakauppaa pidettiin yksinkertaisesti paikallisia asukkaita turmelevana tapana,
koska ”kukin tietysti pyrkii saamaan osansa kruunun metsästä helpolla ... ”.188

Keinottelusta käy esimerkki Iijokilaaksosta vielä 1900-luvun alusta. Pudasjärveltä met-
sänvartija Wilho Niskasaari otti oikeuden omiin käsiinsä ja lähetti vuonna 1905 J. W. Snell-
manin kauppahuoneelle seuraavanlaisen kirjeen:

184.Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisuja XXI/1905, s. 64–65, Laitakari E. 1960, s. 261.
185.Forsström G. W. 1986.
186.Forsström 1892, s. 398.
187.Cajander 1922, s. 13–14; Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taival-

koski 1908–1922. Mha. KA. Ks. asiakirjat vuodelta 1908, s. 359–361.
188.Komiteanmietintö 1905:3, s. 140.
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”Tämän kautta muistutan vielä kun minä pyysin teiltä rahaa puitteni maksua vastaan ja te
olitte minut roistoihin verranneet. Niin sanon että saatatte tulla monen muun kans vahin-
koon tänä vuonna eikä minun kansa, kun semmosillekki eläjille kun Matti Hyttiselle ja
monelle muulle olette antanut velkaa. Niin olen päättänyt että ei yksikään teidän maja-
miehistänne tule tässä metsäkunnassa saamaan puita, varsinni net joille jo olette anta-
neet velkaa. Niin saatte vikana kuka velkansa maksaa tästä piirikunnasta sanoo
kunnioituksella Wilho Niskasaari (metsänvartia)

Kauppahuone Snellman lähetti kirjeen metsänhoitaja Wrightille Pudasjärvelle. Niskasaari
erotettiin tämän ja jo aikaisemmin ilmitulleen muun niskoittelun takia.189 Vaikka Niskasaa-
ren purkaus ei johtanut muuhun kuin hänen itsensä erottamiseen, niin se kuitenkin kertoi
siitä, miten metsähallinnon puilla maksettiin velkaa. Kruununpuut olivat välillisesti muka-
na tuolloisessa ”majamieslaitoksessa”.

Itsensä metsähallituksen teettämien metsätöiden merkitys vielä 1800-luvun lopulla oli
olematonta. Vielä 1860-luvun alussa Fabian Langenskiöld kaavaili kirjoituksessaan metsä-
töiden työllistävän runsaasti pohjoissuomalaisia kruununmetsissä. Edellytyksenä oli, että
sahoja olisi syntynyt runsaasti ja ne olisivat käyttäneet kruununmetsien puuta. Näin ”met-
säseutujen väestö totutetaan etsimään työtä kruunun metsistä”. Langenskiöldin mukaan
vain tällä tavalla pettu- ja olkileipä vähitellen katoaisivat köyhimmästäkin majasta.190

Näitä työtilaisuuksia oli kuitenkin varsin vähän vielä 1860-luvun alussa. Kalajoen hoi-
toalueen päivätyölistojen mukaan työtä tarjoutui muutamana päivänä kruununtorppien et-
simisessä. Muihin kohtiin, kuten tiennäyttämiseen metsänhoitoon tai kartoitukseen, ei ole
laitettu merkintöjä.191 Muhoksella väestölle tarjottiin mahdollisuutta saada rahaa männyn
ja kuusen käpyjen keräyksellä. Tynnyrillisestä siemeniä sai 50 kopeekkaa. Yhdestä kuor-
mallisesta kantoja ja juuria sai maksaa kymmenen kopeekkaa.192

Vuosisadan vaihteessa kruununmetsäkomitean mietinnön mukaan sen sijaan ”toisarvoi-
nen merkitys on katsottava olevan sillä työansiolla, jota kruununmetsät varsinkin harvaan-
asutuilla seuduilla maamme pohjoisimmissa osissa tarjoovat sikäläiselle väestölle. Merki-
tystä saattoi tosin olla katovuosina. Ylipäänsä ei metsätöillä kuitenkaan pitäisi olla sem-
moista itsenäistä tarkoitusta nimittäin ansion valmistamista väestölle, vaan ne ovat alistet-
tavat puhtaasti metsänhoidollisten periaatteiden alle ja näiden mukaan suoritettavat”.193

Metsätöistä kruununmetsissä ei vielä 1800-luvulla tullut apua paikalliselle väestölle.
Hankinta-aikaan astuttiin vasta 1900-luvulla. Enemmän apua oli lupapuista, jotka osittain
olivat köyhäinapua ja joissakin tapauksissa keinottelua. Sen sijaan paikalliset sahayhtiöt
työllistivät hakatessaan kruununmetsistä ostettuja puita. Tällaisia miestyöpäiviä ei luonnol-
lisestikaan kirjattu metsähallinnon arkistoihin. Päivätyölistojen mukaan suuret kruunun-
metsien konsessiot työllistivät enemmänkin metsänhoitajia, jotka kantoivat vastuun puiden

189.Ba:1, metsänvartijaluettelot. Iin tpa. OMA.
190.Hanho 1915, s. 162. Langenskiöld 1861, s. ”... samt dessutom att befolkningen i skogstrakterne vänjes att

söka arbete i kronan skogar. Endast på detta sätt kan man hoppas att bark- ooch halmbrödet småningom skall
försvinna äfven ifrån den fattigaste koja.”

191.Dagsverkslista öfver arbeten inom Kalajoki och Haapajärvi socknar och Uleåborgs län. Gb:1, päivätyölistoja
1860–1878. Kalajoen ha. OMA. Yksi harvoista työllistetyistä oli reisjärvinen Otto Korkiakoski, joka kol-
mena päivänä etsi Kalajoen hoitoalueen metsänhoitajalle Reisjärven kruununmetsätorppia. Korkiakoski tun-
nettiin myös uunien käytöstä tervanpoltossa.

192.Kuulutus Muhoksen ja Utajärven kirkoissa 7.12.1862. Da1:1, Muhoksen piirin aluemetsänhoitajan kirjekon-
septit 1860–1887. Vaalan ha. OMA.

193.Komiteanmietintö 1900:5, s. 7.
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leimaamisesta. Esimerkiksi Kemin tarkastuspiirissä käytettiin vuonna 1891 942 päivää
puitten leimaukseen, josta Rovaniemen hoitoalueen osuus oli 392 päivää. On vaikea arvi-
oida, kuinka monta henkilöä kruununmetsistä ostettujen puiden kaataminen, kuljetus, uitto
sekä mahdollinen jatkojalostaminen työllistivät 1800-luvulla välillisesti. Varsinainen han-
kinta-aika kruununmetsissä käynnistyi vuonna 1901, jolloin alkoivat metsähallituksen han-
kintahakkuut valtion rautateitä varten. Helanderin mukaan oli ilmeistä, että metsähallitus
suhtautui hankintoihin hieman arvelevasti, ennen kuin tarkoitukseen oli saatu hankintatöi-
hin tottuneita metsänhoitajia tai heitä oli siihen kasvatettu.194

Vielä 1860-luvun alussa kruununmetsät tarjosivat suoraan nimenomaan hätäaputöitä.
Senaatti määräsi hoitoalueita työllistämään paikallista väkeä tarjoamalla näille muun mu-
assa metsärajojen puhtaaksi karsimista, ojien aukaisua, palokujien tekoa ja soiden kuivaus-
ta. Hyrynsalmella suunniteltiin 16 virstaa sekä Sotkamon ja Nurmeksen välille kaksi penin-
kulmaa tietä hätäaputöiksi vuosina 1862–1863. Oulun läänissä varattiin 600 000 silloista
markkaa hätäaputöihin. Runsaat 200 000 markkaa varattiin torppien peltojen ja niittyjen
raivaukseen. Vaasan läänissä hätäaputyövaraus oli 84 000 markkaa.

Rovaniemen ja Kuusamon hoitoalueilla hätäaputöiksi katsottiin nimenomaan tukkien
kaato ja uitto. Rovaniemellä tukkeja oli tarkoitus kaataa 6 000 kappaletta. Kuusamossa lu-
ku nousi 16 000 tukkiin. Työkustannukset jäivät 19 000 markkaan Kuusamon osalta, joten
kovin suuri työllistävä vaikutus ei ollut näillä metsätyövarauksilla verrattuna muihin hätä-
aputöihin. Sama tilanne oli vuonna 1863, jolloin ojan kaivulla sekä koskien ja purojen per-
kauksilla suunniteltiin helpotettavaksi väestön huonoa asemaa.195 Muoniosta metsänhoita-
ja K. O. Hjerta ehdotti vuonna 1862 hätäaputöiksi kantojen hakkausta ja kuljetusta. Näillä
töillä olisi helpotettu katovuodesta kärsivän rahvaan hätää. Varsinaisina nälkävuosina hä-
täaputöiksi ehdotettiin puitten hakkausta, vetoa ja uittoa.196

Varsinkin nälkävuosina 1867–1868 metsänhoitajat totesivat, että kruununmetsien asuk-
kaat eivät pärjänneet torppien tuotolla eikä metsähallinnon tarjoamilla hätäaputöillä. Elan-
toa haettiin köyhäinavusta, tietyömailta tai paikallisilta ruukeilta. Sittemmin 1870-luvulla
torpparien asema oli niin paljon parantunut, että yhä harvemmin elantoa tarvitsi etsiä muu-
alta.197

Lupapuut toivat siis selvää rahaa paikalliselle väestölle, niin talollisille kuin kruunun-
metsätorppareillekin. Osalle väestöstä lupapuut olivat tarpeen. Käytäntö oli kuitenkin koko
ajan kiistanalainen. On vaikea vetää selvää rajaa siihen, milloin hätäapu muuttui keinotte-
luksi. Metsärahoilla ei kuitenkaan rakennettu kestävää taloutta, vaan ne olivat sen ajan toi-
meentulotukea niille, jotka osasivat sitä ottaa. Metsähallitus joutui osallistumaan vastentah-
toisesti tällaiseen avustustoimintaan, jota tuskin ymmärrettiin virastossa, jonka piti keskit-
tyä nimenomaan kruununmetsien hallintoon ja hoitoon. Metsähallinnolle ei ollut asetettu
sosiaalisia tavoitteita. Käytännön ongelmat sekä paikallisten asukkaiden taloudellinen ah-
dinko Iijokilaaksossa suorastaan pakottivat metsähallitusta jatkamaan käsikauppaa, joka
puolestaan mahdollisti epärehellisten keinottelun. Lupapuumyynti oli oikeastaan moraali-

194.SVT XVII. 3, päivätyölistat; Helander 1949, s. 100–101.
195.Förteckning öfver föreslagna undsättningsarbeten inom Uleåborgs, Wasa och Kuopio län inom 1862–1863.

Hätäaputyöt. Bg 1, muut luettelot 1860–1885; Ez2, hätäaputöiden järjestämistä koskeva asiakirjavihko
1863. MHA. KA.

196.Lausunto ja ehdotus työansioista rahvaalle kruununmetsässä 1862, Ehdotukset hätäaputöistä 1867, 1868.
Evg:1, muut luettelot. Muonion ha. OMA.

197.Db:1, vuosikertomukset eri hoitoalueilta. Oulun tpa. OMA.
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sesti rauhoittavaa metsähallinnon kannalta. Vaikka käytäntö oli hankala, se oli selvä vaih-
toehto puiden varastamiselle.

5.3.2 Puutavarayhtiöiden maanhankinta — kruununmailla 
keinotteluako?

Suomalaisten saha- ja metsäyhtiöiden maanhankintaa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ei
ole juurikaan tutkittu metsähallinnon näkökulmasta. Yhteiskunnalliseksi kysymykseksi
maanhankinta nousi 1890-luvulla, jolloin myös Ruotsissa puitiin vastaavaa ilmiötä Norlan-
nissa. Ruotsissa yhtiöiden maanhankinta oli johtanut siihen, että 12 000 tilallista oli joutu-
nut pois entisestä elinkeinostaan.198

Markku Kuisma metsäteollisuuden historiaa käsittelevässä teoksessaan on lainannut sil-
loisen tunnetun metsäteollisuuden arvostelijan Kalle Kajanderin ajatuksia. Kajanderin
pamflettiteos Metsät ja yhtiöt vuonna 1901 toi asian yleiseen julkisuuteen. Kuisma maalaa
meidän aikamme tutkijan näkemyksen asiasta seuraavasti, Kajanderia vapaasti mukaillen:

”Vuosisadan vaihteen aikalaiskuva, jonka maatalousintressien edustajat piirsivät
teollisuuden vaikutuksista, näyttikin kokonaan erilaiselta. Rajusti etenevä puunja-
lostusteollisuus tuhosi kansan moraalin, talouden ja metsät, ruokki tiloiltaan
suistuneiden viljelijöiden flegmaattista laiskuutta ja jätti jälkeensä huijattuja ja
köyhiä talonpoikia, joiden paljaaksi hakkaamilla metsillä tunnottomat yhtiöt
tekivät miljoonavoittoja.”

Kuisman mukaan tällä kuvalla ei ollut juurikaan tekemistä todellisuuden kanssa. Se vähä,
mikä oli totta, riitti muiden tekijöiden kanssa tekemään Kajanderin lausumista uskotta-
via.199 ”Se vähä” riitti asettamaan vuonna 1902 komitean tutkimaan puutavaraliikkeen
maanostoja. Komitean johtoon tuli Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen ja hänen jälkeensä P. W.
Hannikainen. Tässä yhteydessä en aio puuttua siihen, onko aikalaisten, kuten Kajanderin,
kuva yhtiöiden maanostosta vai myöhempien historioitsijoiden kuva lähempänä todelli-
suutta. Kiinnostavaa on se, että yhtiöiden maanhankinta eli tilojen osto yksityisiltä talon-
pojilta on edelleen mitä parhain tutkimusaihe.200

Tässä tutkimuksessa sivuan hiukan sitä ongelma-aluetta, joka syntyi kruununmaiden
luovuttamisesta uudistiloina yksityisille talonpojille. Näin kruununmetsät olivat osaltaan
välillisesti mukana puutavarayhtiöiden ja talonpoikien välisissä suhteissa. Varsinkin vuo-
den 1892 lainsäädännössä käy selvästi ilmi pelko siitä, että uudistilallinen halusi itsenäis-

198.Määttä 1975, s. 80; Ks. Karjalainen 2000. Karjalaisen väitöskirja käsittelee yhtiöiden omistusten laajuutta ja
maanhankintaan johtaneita syitä.

199.Kuisma 1993, s. 384. Mielenkiintoista on se, että Kuisma näkee Kajanderin metsäyhtiöille vihamielisenä.
Sen sijaan Matti Peltonen tutkimuksissaan on nähnyt Kalle Kajanderin ja Akseli Warenin aikalaiskuvaukset
talonpoikaisvihamielisinä. Metsärahathan nimenomaan vahingoittivat talonpoikia. Peltonen 1986, s. 102–
104.

200.Esimerkiksi Kuisma on käyttänyt Renvallin teosta Taistelu Suomenmaan metsistä, joka on selvästi metsäte-
ollisuuden kannalta kirjoitettu. Toinen pääteos näyttää olevan Acta Forestalia Fennica -sarjassa ilmestynyt
(52/1947) Leo Harveen teos Puunjalostusteollisuutta ja puutavarakauppaa harjoittavien yhtiöiden maan-
hankinta. Vuosisadan alussa asetettiin kaksi komiteaa tutkimaan maanhankintaa.



210
tyttää kruunulta saadun tilan pelkästään puutavaran takia. Tuossa vaiheessahan valtio pi-
dätti itselleen oikeuden hakata isoimmat puut vähentääkseen keinottelua.

Tapio Karjalaisen mukaan yhtiöillä oli omistuksessaan Pohjois-Suomessa vuonna 1885
54 tilaa, vuonna 1890 tiloja oli 64 ja vuonna 1895 89. Numerot lähes kaksinkertaistuvat
vuoteen 1900 mennessä, jolloin yhtiöt omistivat jo 152 tilaa. Metsänmyynnistä saadut tulot
innostivat antamaan pitkäaikaisia hakkuusopimuksia yhtiöille ja viimein suoraan myymään
tilan. Myös isossajaossa saadut metsäalat houkuttelivat myymään metsää yhtiöille. Metsä-
yhtiöt alkoivat rahoittaa tilojen perinnöksi ostoa.201

Tornionjokilaaksossa metsänhoitaja Sandberg syytti suoraan yksityiskirjeessään A. G.
Blomqvistille maanmittareita siitä, että nämä auttoivat väestöä metsäntuhoamisessa jaka-
malla heille tukkimetsää. Heti kun maanmittari oli rajalinjat vetänyt, talonpoika teki kaupat
tukkispekuloitsijan kanssa. Sandberg suhtautui hiukan halveksuen tällaisiin todellisiin yli-
torniolaisiin patriootteihin.202 Kovin pitkä matka ei ollut siihen, että koko tila oli menossa
yhtiöille.

Muutaman vuoden kuluttua Sandberg uskalsi tuoda saman syytöksen julki laajemmalle
lukijakunnalle. Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisusarjassa Sandberg kertoi, kuinka
Ylitornion, Turtolan ja Kolarin alueella valitettiin metsän puutetta. Todellista puutetta ei
Sandbergin mielestä ollut, vaan väestö halusi lisämetsien kautta vain päästä kiinni kruunun-
metsien tukkeihin. Lisämetsien puut menivät tukkihuumaan eikä kulunut kauaakaan, kun
pitäjän varakkaimmat isännät olivat kerjuulla. Maanmittarit olivat auliisti täyttäneet tilal-
listen toiveet saada tukkimetsää. Lisämetsien omistajat myivät sitten kaiken puutavaran,
mikä kelpasi markkinoille. Ylitornion Lohijärvi oli esimerkki siitä, mitä tapahtui lisämet-
sille, joita oli otettu metsäveroa vastaan. Metsät oli saatu lievittämään rakennuspuun puu-
tetta. Käytännössä tukit myytiin minimimitoilla tai kymmenen vuoden hakkuuajalla, jol-
loin jälkeläisille jäivät vain metsäverot.203

Metsänhoitajien kokouksissa puitiin uudistalojen metsien kohtaloa. Iin tarkastuspiirin
ylimetsänhoitaja Forsström ehdotti, että uudistaloja perustettaessa muodostettaisiin yhtei-
siä metsäpalstoja. Hakkaus toimitettaisiin metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja tulo
maksettaisiin manttaalin mukaan. Forsströmin kanssa H. R. Sandberg oli sitä mieltä, että
uudistiloja perustettiin ”metsäasioimisen” eli keinottelun vuoksi.204 Molemmat miehethän
toimivat sellaisilla alueilla, joissa oli nähtävissä kruununmetsien väärinkäyttöä parhaim-
millaan tai pahimmillaan.

Kuusamon metsäkaupat 1890-luvun vaihteessa olivat tyypillinen esimerkki siitä, mitä
metsille tapahtui sahanomistajien ja talollisten hieroessa kauppoja. Kuusamossa tehdyn vä-
liaikaisen jaon myötä kylien maat oli erotettu kruununmaista, jolloin maat olivat vapaan
kaupanteon kohteena. Tilannetta seurannut ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström kirjoitti sii-
tä, kuinka spekulantit olivat ostaneet tiloja ja parhaillaan tilojen metsien hakkuut olivat me-
nossa.205 Forsström totesi Kuusamossa annetun 6 000 hehtaaria manttaalia kohden, joten
käteisen rahan puute tuli sitä kautta helpotetuksi.

201.Karjalainen 2000, s. 161; Määttä 1975, s. 81–83.
202.Hugo Rikhard Sandbergin kirje 1.12.1882. A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 6. A. G. Blomqvistin

arkisto. KA.
203.Sandberg 1887, s. 93–94.
204.Suomen Metsänhoitolehti 1889, s. 83–84.
205.Ernfred Forsströmin kirje A. G. Blomqvistille 17.2.1889. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
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”Siellä mahtanee toki löytyä tarpeeksi metsää talojen rahatarpeisiin. Niin tuota luulisi, ja
tulvaahan kyllä rahaa pitäjään, kun talokkaat ovat sahojen omistajille myyneet osaksi
maansa kokonaisuudessaan tai ainakin talojen metsäsarat, missä vaan tilaisuutta löytyy pui-
den uittamiseen Pohjanlahteen. Seuraus tästä menettelytavasta on selvä. Sahojen omistajat
saavat suurimmat voitot näistä kaupoista; talonisännät myös saavat koko joukon rahoja
käsiinsä, jotka lyhyen ajan kuluessa tavalla tai toisella tuhlaavat, ja itse maatilat jäävät kau-
paksi käypien puitten puutteeseen, niin ettei talo enään metsistään saa sitä tukea, jota se
välttämättömästi tarvitsee tullakseen toimeen. Siten yksi ja toinen talo lopuksi jääpi auti-
oksi.”206

Nimimerkki Kilpi kirjoitti Kaikuun pitkän ja yksityiskohtaisen selostuksen Kuusamon
metsäkaupoista. ”Perintömaiden ja niiden metsäin ostamiseen ei ole kiirettä, mutta kruunun
maat owat ensiksi saatawat, että ne ehditään saada perinnöksi ja päästään metsiä ostele-
maan. (Ostajilla oli mahollisesti sekin kiirehtiävä kruununmaiden ostoon, että paikkakun-
nan nykyisen kruununmaiden peräänkatsojan aikana on perinnöksi hankkiminen huokeim-
millaan.)” Tähän syytökseen Kuusamon nimismies vastasi tiukkaan, että kirjoitus oli hävy-
tön solvaus. ”Tiennee 'Kilpi' toki sen verran, ettei perinnöksi ostaminen paljon minusta rii-
pu ja lisäksi tiennee hän yhä sen, että täällä on joskus ennen ostettu semmoisia kruunun-
maita perinnöksi, jossa ei ole ollut rakennuksia eikä peltoa tuskin nimeksikään, waan
minun täällä ollessani ei yhtään sellaista.”207 Myös Oulun Ilmoituslehdessä kirjoitettiin,
että Kuusamon metsät joutuvat ”sahojen saaliiksi, heti kun yksityiset saavat omistusoikeu-
den metsiin. Lehti kannatti metsän järjellistä myyntiä, ”waan jos yhdellä kertaa myydään
kaikki tilan metsät, silloin on tila arwoton.”208

Yhtiöitten valta uudistiloihin näkyi selvästi myös verotettujen uudistilojen luetteloissa,
joita on arkistoitu metsähallinnon arkistoon. Esimerkiksi Ylitornion kunnan alueella sijain-
neiden uudistalojen verotusehdotuksen senaatti oli hyväksynyt vuosien 1888–1891 aikana.
Näiden uudistilojen joukossa oli myös Ylitornion Raanujärvellä Romakkaniemen 1/8
manttaalin tila, jolle oli vahvistettu 3.6.1891 verotusehdotus. Romakkaniemi oli yksi ta-
paus monien muiden joukossa.

Romakkaniemi oli kruununmetsätorppa, joka oli perustettuna torppana jo vuonna 1854.
Nousu uudistilalliseksi toi mukanaan verollista metsämaata 202,57 tynnyrinalaa. Jouto-
maata oli 1249 tynnyrinalaa ja peltoa 1,25 hehtaaria. Luettelon tehneen metsänhoitajan tie-
dossa oli se, että tila oli saanut sahayhtiö Hummelilta ja Kemi-yhtiöltä 5707 markan edestä
käsirahaa puista. Myytyjen sahapuiden lukumäärästä Romakkaniemen kohdalta ei ole mer-
kintää. Myöhemmän muistitiedon mukaan Romakkaniemi myi puita edelleenkin sahayhti-
öille menettäen samalla metsäpääomaansa.209

Seuraava kauppakirja kuvaa tilannetta, jossa uudistilallinen myi etukäteen perintötilansa
puut oululaiselle kauppahuoneelle. Samanlaisia kauppakirjoja löytyy muidenkin sahayrit-
täjien arkistosta.

206.Forsström 1890, s. 522. Samassa yhteydessä Forsström ehdotti, että metsiä ei olisi jaettu suoraan taloille,
vaan ne olisi annettu useammalle talolle yhteiseksi. Myöhemmin ehdotus toteutui yhteismetsien muodossa
osassa Kuusamoa. Yhteismetsäasia on edelleenkin ajankohtainen Kuusamossa.

207.Kaiku 70, 78/1890.
208.Oulun Ilmoituslehti 32/1889.
209.EIIa3:1, luettelo Ylitornion pitäjässä v:sta 1884 alkaen verotetuista uudistaloista. Tornion ha. OMA; Marko

Romakkaniemen tiedonanto 1994.
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”Allekirjoitettu sitoutuu täten myömään Kauppahuoneelle J. W. Snellman g:son Oulussa
kaikki sahatukiksi kelpaavat terveet ja virheettömät petäjä puut niistä metsä lohkoista, jotka
nyt kuuluvat tai vastedes tulevat kuulumaan omistamaani ”Suikki” nimiseen kruununmaa-
hani 1/8 manttaalin Kittilän pitäjään Kuivasalmen kylään.

Täydellinen kauppa tehdään niin pian kuin mainittu maa tulee perintömaaksi ja tulee hinta
määrättäväksi sinä aikana käyvän keskihinnan mukaan ottaen huomioon metsän tila ja laatu,
ja pitää ulosotto tapahtua viiden vuoden sisään siitä ajasta lukien kuin täydellinen ulosotto-
oikeus on saatu.

Tätä vastaan myönnetään minulle, että ne kaksituhatta /2000/ Suomen markkaa, jotka minä
tänään olen Kauppahuoneelta Snellman ylöskantanut, sekä vielä yksituhat /1000/, jotka
tulen sitten saamaan kun Kauppahuone Snellman on hakenut ja saanut kiinnityksen omista-
maani ”Pälvi” eli Pokka nimiseen perintömaahani 1/8 manttalin perintömaahani N.o 8
Sodankylän pitäjään Majekosken kylässä, saavat olla velkana siksi kun kauppa tulee teh-
dyksi, jos se voi tapahtua ja ulosottooikeus saadaan kolmen vuoden kuluessa tästä lukien.”

Kauppakirjan oli allekirjoittanut Oulussa 8.12.1890 Juha Lankinen Kittilästä Kuivasalmen
kylästä.210

Metsähallinnon tai oikeammin valtion huolenpito yksityisistä metsänomistajista oli ol-
lut heikkoa 1800-luvulla. Oikeastaan vasta vuoden 1892 uudistaloasetus yritti estää uudis-
tilallisten ajautumista metsäkeinottelun uhriksi. Sinällään asetus ei kuitenkaan suojellut yk-
sittäistä ihmistä eikä hänen oikeuksiaan saada metsästä kunnon tuloa. Asetushan takasi
metsähallinnolle oikeuden ottaa puut uudistilallisilta seuraavan kymmenen vuoden ajan.
Hyöty meni valtiolle. Seurauksena oli se, että puutavarayhtiöt edesauttoivat uudistilallisten
pyrkimyksiä itsenäistyä perintötiloiksi. Tätä kautta yritykset pääsivät kiinni uudistilallisten
metsiin.

Käytännössä metsähallinto ei voinut mitenkään kontrolloida sitä, mikä uudistilallisen
kohtalo oli jatkossa. Vuoden 1892 uudistaloasetusta opittiin kiertämään hakemalla uudisti-
la mahdollisemman nopeasti perintötilaksi. Metsänhoitajan ja metsähallinnon huolenpito
uudistilojen tulevaisuudesta jäi vähäiseksi. Metsänhoitaja saattoi vain merkitä tilojen luet-
teloon esimerkiksi seuraavasti: ”Kruunu hakkauttaa puut 10 vuoden kuluessa. Pyykitetty
1896.” Uudistilan noustessa perintötilaksi metsähallitus saattoi seurata sivusta, miten enti-
nen kruununmaa jatkoi eloaan yksityismaana. Perintötilojen kohdalle uudistilaluetteloihin
ilmestyi merkintä, joka kertoi siitä, että tilan kohtalo oli nyt omistajansa käsissä: ”Wäliai-
kaisesti veroitettu perintötila, kruunulla ei ole hakkuuoikeutta.”

Uudistilaluetteloihin metsänhoitaja saattoi vain merkitä, mihin ennen kruunulle kuulu-
neet puut jatkoivat matkaansa. Tornionjokilaaksossa perintötilojen metsää myytiin useim-
miten Bergbomin tai Hummelin yhtiöille. Sittemmin 1890-luvun alussa Bergbomin ja
Hummelin lisäksi ostajien joukossa oli muun muassa Tornion höyrysahaosakeyhtiö.211 Tä-
mä samainen Hummel-yhtiö vaikutti myös Lestin hoitoalueella Keski-Pohjanmaalla. Les-
tin alueeseen kuului jonkin verran alueita Oulun läänin puolelta, lähinnä osa Sieviä ja Reis-
järveä sekä Vaasan läänin puolelta Kannus, Toholampi ja Lestijärvi. Lestin metsänhoitaja
Albert Gebhard oli turhautunut alueella liikkuviin spekulantteihin ja puuskahti kirjeessään
A. G. Blomqvistille seuraavasti: ”Vore det då ett nöje att se alla dessa felaktiga hummel
gubbar borta.”212

210.Kunnittain asiakirjat metsä- ja tilakaupoista 60/II. Kemi-yhtiön arkisto (järjestämätön).
211.EIIa3:1, luettelo Ylitornion pitäjässä v:sta 1884 alkaen verotetuista uudistaloista. Tornion ha. OMA. 
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Puutavarayhtiöt alkoivat ostaa metsätiloja ja metsälohkoja maapohjineen kiihtyvällä
vauhdilla. Vuonna 1870 yhtiöt omistivat metsää noin 40 000 hehtaaria. Vuosien 1870–1889
aikana noin neljäsataa tilaa siirtyi yhtiöille ja 200 000 hehtaaria maata vaihtoi omistajaa.
Vuosisadan alussa yhtiöt omistivat metsää noin 730 000 hehtaaria. Metsäyhtiöt nousivat ti-
lojen omistajiksi varsinkin Itä- ja Keski-Suomessa. Pohjois-Suomessa yhtiöiden omistuk-
sessa oli noin 80 000 hehtaaria.213

Varsin yleinen käsitys 1800-luvulla oli, että torppariksi ja vielä enemmän uudistilalli-
seksi haluttiin vain puutavaran takia. Tilattoman väestön alakomitean kerätessä tietoja mie-
tintöä varten vuosisadan vaihteessa Lestin hoitoalueen metsänhoitaja oli ilmoittanut, että
uudistalohakemuksia oli peruttu lainsäädännön tiukennettua vuonna 1892. Komitea totesi:
” … ylipäätään tuskin sentään voi olla epäilystä siitä, että tämä kruununmetsien tavoittele-
minen entiseen nähden on koko lailla lauhtunut ja kadottanut merkitystään ... juuri 1892 v:n
asetus on jotakuinkin sammuttanut torpparien toivon päästä metsästä osallisiksi.”

Torpparien suurin toive oli saada uudistalo. Tiedusteltaessa asiaa vain Multialla pelättiin
talojen joutuvan sahoille. Komitean mukaan pohjoisen hoitoalueilla ei ollut toivoa päästä
metsänomistajaksi; sen sijaan etelämpänä toivo hyvästä maanviljelysmaasta innosti. Ylei-
simmin tunnettu tarkoitusperä kruununmetsätorppien perustamisessa oli oman asunnon eli
oman kodin saaminen.214

Sodankylässä Kemi-yhtiön asiamiehenä toiminut Olli Hietanen kirjoitti Kemi-yhtiön
palveluksessa olleelle metsäpäällikkö H. R. Sandbergille 8.5.1896 kirjeen, jossa hän ilmoit-
ti halunsa myydä Wärjön talosta puuta Kemi-yhtiölle. Myös Seitajärven talo oli tehnyt met-
säkaupat yhtiön kanssa, ja Hietanen halusi tehdä samoilla ehdoilla kaupat.

”kyllä Wärjön tilaan tullee lähes puoli manttaalia, siinä on isot tilukset, kyllä (jlala) tuntee
sen hyvin se on siittä kulkenu minä maksoin puolesta maasta kuusi tuhatta markkaa.
se talo on perinnöksi havun alla, se hajettaan myöjän nimiin, se myötiinki perinnöksi haun
alla, se on vanhimpia taloja kemin kylässä N:o 5.”

Hietanen toivoi, että Sandberg antaisi ennakkona tuhat markkaa siihen asti, kunnes talosta
tuli perintötila. Asian edistyminen oli Hietasen mielestä varmaa, sillä ”kruunun woudi” oli
asiamiehenä ja nimismies oli tehnyt tarkastuksen edellisenä syksynä. Hietanen tiesi, että
luvattomilla asioilla liikuttiin, koska hän totesi kirjeessä edelleen:

”.. minä en jlalallekaan puhunu tästä asiasta sen takia kuin ei kruunun maalta saa metsää
myydä, vaan rohkenen teitet ilmoittaa, minä olen hakenu ison javon työn ja Seitajärven ja
Wärjön lohkoon net joutuu pian hakattavaksi kuin ne on yksinäiset lohot ei tarvitte jyvittää,
net tehtään heti valamiiksi, nöyrimmästi pyytän että otatte tästä asiasta huolen ja toimitatte
tuhannen markkaa, pyytää saata vastausta, minä tulisin heti käymään sielä kuin vesi
aukiaa.”215

Jo aikaisemmin todettiin, että Sodankylän aluemetsänhoitaja G. W. Forsström kiittikin
Kemi-yhtiön H. R. Sandbergiä siitä, että tämä ei ostanut metsähallinnon lupapuita. Sen
sijaan edellisen perusteella näyttää, että Sandbergiä kyllä kiinnostivat uudistilallisten puut.

212.Albert Gebhardin kirje A. G. Blomqvistille 20.8.1888. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
Albert Gebhard oli Hannes Gebhardin setä. Albert Gebhard vaikutti pitkään Toholammilla, jossa hän oli
mukana kunnalliselämässä.

213.Karjalainen 2000, s. 161; Reunala 1975, s. 269; Peltonen 1986, s. 105.
214.Komiteanmietintö 1900:5, s. 30, 89–90.
215.Kemi-yhtiön arkisto. Olli Hietasen kirje Sandbergille 8.5.1896. OMA.
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Sandberg oli varmasti hyvin perillä asioista, sillä hänhän oli ollut metsähallinnon palveluk-
sessa. Sandberg oli siirtynyt Kemi-yhtiön palvelukseen suurempien tulojen houkuttelema-
na.216

Torpparien asiaa seurannut valtiopäivämies Hannes Gebhard oli sitä mieltä, että valtion
asutuspolitiikka joutui väärille teille 1880- ja 1890-luvulla, jolloin suurin osa uudistiloista
joutui puutavarayhtiöille. Gebhardilla oli sinällään tuntuma asiaan, sillä hänen isänsä oli
aluemetsänhoitajana Multialla, josta nimenomaan oli valitettu sitä, että sahat veivät uudis-
tilat perikatoon.217 Myös Oulun läänin osalta näkyi selvästi sahojen ja yhtiöiden vallan kas-
vu. Vuonna 1899 Oulun läänissä sahojen hallussa oli 0,8 % läänin tiloista. Vuonna 1901
yhtiöiden hallussa oli 4,4 % tiloista. Kahdessa vuodessa yhtiöiden omistus oli noussut 28
tilasta 169 tilaan. Vuonna 1915 yhtiöt omistivat metsää koko Suomessa lähes 2,2 miljoonaa
hehtaaria. Pohjois-Suomessa yhtiöiden hallussa oli noin 466 000 hehtaaria.218

Moses Kuru on yksi esimerkki niistä tilanomistajista, joiden tila päätyi yhtiölle. Moses
Kurun tapauksen tekee mielenkiintoiseksi se, että hän aloitti metsänvartijana vuonna 1862
Turtolan Sieppijärven kylässä. Kruununliikamaalla Tornion hoitoalueella 13. vartiopiirin
Ylinenvaara-nimistä kruununmetsätorppaa asuttivat Moses (s. 1831) ja Maria sekä lapset
Selma, Aleksander, Johan sekä Salomon.219 Keisarillinen senaatti vahvisti 8.6.1892 Mo-
seksen torpan Ruonavaara-nimiseksi (n:o 38) uudistilaksi, jonka manttaaliksi tuli 1/8. Ti-
laan kuului 250 tynnyrinalaa manttaalimaata, 81,03 tynnyrinalaa metsämaata sekä jouto-
maata 600 tynnyrinalaa. Peltomaata oli 1,5 hehtaaria. Samaan luetteloon oli merkitty myös
Moses Kurun toiminta puunmyyjänä eteenpäin. Käsirahaa oli saatu yli 5000 markan edestä
sahayrittäjiltä Bergbomilta ja Svanbergiltä. Myytyjen sahapuiden lukumäärä oli 11 000.220

Vuonna 1911 Trävaruaktiebolaget Kolari huusi Ruonavaaran tilan itselleen huutokaupassa
Juho Moseksenpoika Kurulta tuntemattomaan hintaan. Vuonna 1922 Juho (Johan) Kuru os-
ti takaisin niittymaata isänsä tilasta, joka oli aloittanut 60 vuotta sitten metsänvartijan tilana
ja päätynyt puutavarayhtiön omistukseen.221

Aivan 1900-luvun alussa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, miten rajoittaa tilojen
joutumista pois viljelijöiltä. Asiaa tutkineen komitean mukaan kruununmaista erotetut tilat
joutuivat kuitenkin usein metsäkeinottelun kohteeksi ja lopulta yhtiön omaisuudeksi. Mie-
tinnön mukaan uusien tilojen oli taisteltava voimakkain keinoin metsäkeinottelua vastaan.
Maanviljelys- ja talousseuroille ehdotettiin neuvontamäärärahoja, joilla olisi edistetty met-
sänhoitoa. Myös luotto-oloja piti parantaa, jotta tilalliset olisivat voineet saada luottoa
muuta kuin tilansa metsää vastaan. Komitea ei ollut kuitenkaan yksimielinen, joten ratkaisu
siirtyi. Puunjalostusteollisuuden maanhankintaa rajoittava asetus annettiin tammikuussa
1915. Asetus koski puunjalostusteollisuutta tai puutavarakauppaa harjoittaneita yhtiöitä.
Vasta vuonna 1924 saatiin laki ”Lex Pulkkinen”, joka pakotti yhtiöt luovuttamaan ostaman-
sa tilat ja antamaan niistä saadut voitot valtiolle.222

Vuosien 1861–1912 aikana 32 329 kruununtilaa muuttui verotiloiksi. Vuonna 1910 ka-
maritoimituskunta arvioi jäljellä olleen 1 000 kruununtilaa. Teollisuuden metsäpolitiikassa

216.Linkola 1939, s. 103.
217.Alanen 1964, s. 147–149.
218.Reunala 1975, s. 269; Karjalainen 2000, s. 164.
219.Bb:31, henkikirja 1884, Kemin kkha. OMA; BIa:1, matrikkeli metsänpalvelijoista. Tornion ha. OMA.
220.EIIIa3:1, luettelo Ylitornion pitäjässä v.sta 1884 alkaen verotetuista uudistaloista. Tornion ha. OMA.
221.Tiloittain olevia asiakirjoja mm. metsä- ja tilakauppoja koskevia. 60/II. Kemi-yhtiön arkisto. OMA.
222.Karjalainen 2000, s. 219–222; Alanen 1964; s. 146–152; Määttä 1975, s. 84–85.
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kruununtiloilla oli se merkitys, että teollisuuden harjoittajat edistivät niiden veroksiostoa
saadakseen tilojen metsät vapaan kaupan ja käytön alaiseksi.223 On myös tutkimatta, missä
määrin sahateollisuus hyötyi entisten kruununtilojen muuttamisesta verotiloiksi. Kruunun-
metsien päätyminen kruununtilallisuuden ja perintötilallisuuden kautta sahayhtiöille täytti
keinottelun piirteet pelkästään edellä olleiden tapausten perusteella.

Metsänhoitaja Ernfred Forsström kirjoitti vuonna 1890 erikoisesta tapauksesta, jonka
kaltaisia oli useita Iin tarkastuspiirin alueella. Torppari Antti Karjalainen oli hakenut lupaa
perustaa uudistila Kuusamon Maitoniemeen. Mutta kun mies sai tietää, että kruunu myy
puita uudistilan lähistöltä, hän oli peruuttanut hakemuksen. Karjalainen oli suoraan vedon-
nut siihen, että hän olisi halunnut tilan puiden takia. Myös muita samanlaisia jo valmiiksi
kirjoitettujen anomuksien peruutuksia oli tehty. Forsströmin mielestä tällaisia tapauksia
varten yksityismetsille olisi pitänyt laatia metsätaloussuunnitelmia. Vain tällä tavalla olisi
estetty metsänpuute ja varmistettu maanviljelyksen menestys. Uudistiloja perustettaessa
Forsströmin mielestä ryhmäasutus ja yhteismetsät olisivat olleet hyvä vaihtoehto. Nyt tule-
vat sukupolvet saivat periä haaskatut ja rutiköyhät metsät.224 Muun muassa Kuusamossa
sittemmin päädyttiin yhteismetsiin.

Puutavarayhtiöiden maanhankinta oli aikanaan ongelma, jonka ratkaisua haettiin pitkäl-
le 1900-luvulle saakka. Metsänhoitajat törmäsivät ongelmaan, mutteivät juurikaan voineet
siihen virallisesti ja julkisesti ottaa kantaa. Kantaa otettiin yksityisissä kirjeissä ja pääsään-
töisesti paheksuen yhtiöiden käytäntöä. Osa sahayhtiöille joutuneista tiloista oli selvästi
taustaltaan kruununtiloja, jopa alun perin kruununmetsätorppia. 

Vuosisadan aikalaiskuvan mukaan rajusti etenevä puunjalostusteollisuus tuhosi kansan
moraalin, ruokki flegmaattista laiskuutta ja jätti jälkeensä huijattuja ja köyhiä talonpoikia.
Arvio ei ehkä osu aivan kaikkien osalta kohdalleen. Mutta jotakin tekemistä aikalaiskuvalla
oli sen todellisuuden kanssa, joka vallitsi kruununmetsillä käydyssä keinottelussa. Tutki-
mus puutavarayhtiöiden maanhankinnan ja omistuksen yhteyksistä kruununmaahan on jää-
nyt aiemmin katvealueeksi muussa metsähistoriassa.

5.4 Metsänvartijat — puun ja parkin välissä

Maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen johdossa 1850-luvulla ollut C. W. Gyldén
suunnitteli metsänvartijoille varsin hienoa tulevaisuutta. Kruununmetsien vartijoiksi piti
ottaa rauhallisia, rehellisiä, hyvin käyttäytyviä rahvaan miehiä tai sotilaita. Vartijoilla piti
olla oma puku tai muu selvä merkki, josta ulkopuoliset vartioalueelle kuulumattomat tun-
nistaisivat heidät. Itse kuvernöörin piti olla heitä valitsemassa, tosin lääninmetsänhoitajan
ehdotuksen mukaisesti. Kihlakunnan oikeuden edessä metsänvartija antaisi valan ja nou-
dattaisi metsävirkamiehen opetusta ja ohjeita.225

Todellisuudessa metsänvartijoiden ura ei muotoutunut näin juhlavaksi, sillä ulkoiset
tunnusmerkit jäivät vähäisiksi. Valojakaan226 ei aina vannottu ja virkapuku kutistui rinta-
merkiksi.227 Tässä yhteydessä huomio kiintyy erityisesti siihen, millainen näiden metsä-

223.Renvall 1914, s. 15.
224.Forsström 1890B, s. 83.
225.Gyldén 1853, s. 132.
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hallinnon palvelukseen palkattujen paikallista alkuperää olleiden vartijoiden asema oli suh-
teessa metsänhoitajiin ja kruununmetsien käyttäjiin sekä millaista oli vartioida kruunun-
metsiä.

Aluemetsänhoitajien ensimmäisiin tehtäviin heti 1860-luvun alussa kuului sopivien var-
tiopiirien määrääminen sekä metsänvartijoiden pestaaminen. Metsänvartijoiden toimista
kuulutettiin paikallisissa kirkoissa metsänhoitajien laatimilla kirkonkuulutuksilla. Metsän-
vartijan toimeen haettiin laatimalla vapaamuotoinen hakupaperi, jonka perusteella paikal-
liset metsänhoitajat valitsivat sopivan miehen. Varsinkin alkuaikoina työhakemuksen kir-
joitti kuitenkin hoitoalueen metsänhoitaja tai paikallinen luottokirjuri. Metsänvartijoiden
omakätisesti kirjoittamia hakupapereita ei ole kovin monia ensimmäisiltä vuosilta. Hake-
mukseen liitettiin mukaan papinkirja. Käytännössä metsänvartijoiksi hakeutui niitä paikal-
lisia torppareita tai mäkitupalaisia, jotka jo sattuivat asumaan sopivassa paikassa hoitoalu-
een eri vartiopiireissä. Sopivissa paikoissa metsähallinnon kannalta asuneet mäkitupalaiset
eivät aina tunteneet viehtymystä uuteen, vielä tuntemattomaan ammattiin, vaan he kieltäy-
tyivät metsänvartijan urasta eivätkä allekirjoittaneet sopimusta metsänvartijatilasta.228

Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsströmin käsien kautta kulki useita metsänvarti-
joiden nimityskirjoja, sillä hänen valvonnassaan saattoi olla Simon hoitoalueella 13, Iin
hoitoalueella 22, Haukiputaan hoitoalueella 12 ja Kuusamossa 9 vartiopiiriä. ”Tämän kaut-
ta nimitän ja asetan minä virkani puolesta mökkiläisen Heikki Ritola Metsänwahdiksi Ah-
venjärven wartio-osuuteen … jossa ammatissa hän on velvollinen uskollisesti ja rehellisesti
toimittamaan ja wilpittömästi kuuliaisuudella noudattamaan mitä Laki ja asetukset welvol-
lisuudeksensa määräävät ja mitä Metsänhoitaja ja muut esimiehensä wirastaan käskewät.”

Palkaksi uskollisuudesta ja lain sekä asetusten noudattamisesta maksettiin aluksi (vuon-
na 1859) noin 5–25 ruplaa vuodessa ja tämän lisäksi 2–5 viljatynnyriä. Yllämainitulle Iin
hoitoalueen 3. vartiopiirin (Ahvenjärven) vartijalle Heikki Ritolalle maksettiin vuonna
1865 palkkaa kahdeksan ruplaa ja kolme tynnyriä rukiita sai hakea ”likimmästä kruunun
warastosta”. Rakennusapua oli tarjolla 50 ruplaa hopeana. Kaksi vuotta myöhemmin met-
sänvartijan palkka oli 40 hopeamarkkaa, kolme tynnyriä jyviä sekä kolmen vuoden ajalle
jaettuna 360 markkaa rakennusapuna. Vuonna 1869 Ahvenjärven vartijaksi oli vaihtunut
Kustaa Antti Lapinlampi ja palkka oli 32 markkaa ja kolme tynnyriä viljaa. Seuraavalla
vuosikymmenellä palkka oli Paltamossa 100 markkaa ja viljaa sai kolme tynnyriä. Hyryn-
salmella palkka oli hiukan parempi. Tarvepuunsa metsänvartijat saivat ottaa kruununmet-
sistä. 229

Metsänvartijan asumus eli torppa sijaitsi tai se sijoitettiin keskeiselle paikalle vartiopii-
rissä. Esimerkiksi Taivalkoskella Iin hoitoalueen 20. vartiopiirin (Kortetjärven) kruunun-
metsänvartijan torppa Mustalampi oli Loukusan kylän metsämaiden keskellä, kaukana

226.Vuonna 1875 Sakari Matinpoika Wäisänen kävi Pudasjärven talvikäräjillä vannomassa valan. Kovin useasti
näitä valonvannomisia ei tule vastaan tuomiokirjoissa. Cia:67, talvikäräjät 1875. Pudasjärven käräjäkunta.
Kemin tka. OMA.

227.Iin tarkastuspiirin tuli 17.5.1860 20 kappaleen lähetys rintamerkkejä, skogvaktare brickor. Bc:1, kalustoluet-
teloita 1860–1920. Iin tpa. OMA.

228.Da:1, kirjekonseptit 1860–1899. Haapaveden ha. OMA; Hb:5, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia
v. 1862–74. Iin tpa. OMA. Kuusamossa hakemukset kirjoitti A. Korhonen, Iissä metsänhoitaja Brander ja
Haukiputaalla Tuomas Hohti.

229.Esim. sopimus 24.3.1865. Hb:5, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia v. 1862–74. Iin tpa. OMA;
Ba:1, metsävirkamiesten matrikkeli. Kajaanin tpa. OMA.
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muusta asutuksesta tai muista kruununmetsätorpista. Aluksi tämän vartiopiirin suuruus oli
peräti 33 000 hehtaaria, mutta vartiopiirien lisäyksen jälkeen koko pieneni 18 000 hehtaa-
riin. Vartiopiirissä 1860-luvun lopulla vartijana toimineella Lukas Backmanilla oli kuusi
lasta; niinpä yhden hevosen lisäksi hänellä oli peräti neljä lehmää. Niityt olivat tuolloin 13
eri lohkossa, jopa kymmenen kilometrin päässä eri puolilla Loukusaa, joten talvisin kului
yksi päivä pelkästään heinäkuorman hakemiseen niittyladoilta. Niittyjen kasvukaan ei ollut
kovin hyvä, sillä vuotuinen tuotto oli vain 11 häkinalaa. Peltoa oli vajaa 1,5 tynnyrinalaa,
joka tuotti kymmenen kappaa rukiita. Kaiken lisäksi paikka oli hallanarka.230 Vielä 20 vuo-
den päästä pellonmäärä oli 0,72 hehtaaria eli käytännössä peltoa ei ollut raivattu lisää.231

Iin tarkastuspiirin osalta näkyi selvästi, että metsänvartijoiden karjamäärä ja vähäisten
peltojen tuotto olivat luonnollisesti suurimmat Simon hoitoalueella ja Iin hoitoalueen län-
tisessä osassa. Suorastaan humoristiselta tuntuu, kun Simon Viantienojan Puutet-nimisessä
torpassa metsänvartija Johan Postilla oli peräti yhdeksän lehmää. Sen sijaan Maitokallio-
nimisellä torpalla oli vain kaksi lehmää. Kuusamossa ja Iin hoitoalueen itäisimmissä osissa
torpissa oli yksi tai kaksi lehmää. Suurin karjaluku Iin hoitoalueella oli Koutuanjärvellä
Keskikallion eli Kovalan torpassa. Viittä lehmää, yhtä hevosta ja viittä lammasta varten ke-
rättiin 35 häkinalaa heinää. Puolitoista tynnyrinalaa peltoa tuotti 60 kappaa ohraa, 15 kap-
paa ruista ja 10 kappaa perunoita.232

Niukkaa toimeentuloa metsänvartijat pystyivät helpottamaan vapaalla kalastus- ja met-
sästysoikeudella. Esimerkiksi Pudasjärven kirkossa metsänhoitaja Lagerblad muistutti
vuonna 1885 senaatin edellisenä kesänä antamasta luvasta, jolla ”saa jokainen pyssyllä
pyytää viljaa muttei satimilla ja ansoilla paitsi metsänvartijat ja ruununtorpparit joilla on
sellainen lupa, jonka saan viran puolesta ilmoittaa”.233 Paikallisen väestön luvattomasta
pyynnistä ei päästy eroon pelkillä kirkonkuulutuksilla vielä vuosikymmeniin Iijokilaaksos-
sakaan. Metsänhoitajien ja vartijoiden tehtäväksi jäi vain luvattomien pyydysten hävittämi-
nen, eikä muuhun valvontaan ryhdytty, ”sen vuoksi että se kiristäisi entisiä huonoja välejä
metsänhoitohenkilökunnan ja paikkakuntalaisten välillä, mikä taas enemmän vaikeuttaisi
toimintaa haaskausten ehkäisemiseksi”.234

Palkattujen vartijoiden tehtävänä oli valvoa kruununmetsiä ja siten liikkua vartiopiireis-
sä mahdollisimman paljon. Heti alussa huomattiin, että vartiopiirit olivat liian suuria, jotta
kaikesta vartiopiireissä tapahtuneesta, kuten haaskauksista, olisi saatu tietoa heti. Ohje-
säännön mukaan metsänvartijan olisi pitänyt ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa metsän-
hoitajalle varkauksista. Käytännössä nopea raportointi oli mahdotonta, sillä metsänhoitajan
luokse matkaa kertyi parhaimmillaan 200 kilometriä. Paikasta toiseen liikkuminen vei run-
saasti aikaa.235

Inarin hoitoalue oli hyvä esimerkki siitä, kuinka valtavan suuri alue saattoi tulla yhden
miehen osalle. Koko hoitoalueen suuruus parhaimmillaan oli lähes 2,5 miljoonaa hehtaaria,
joten vartiopiirien koot olivat nekin satojatuhansia hehtaareja. Utsjoen alueella oli vain yksi

230.Hi6:1, erilaisia hoitoalueelta lähetettyjä ilmoituksia 1864–1874. Iin tpa. OMA; Ee 106, metsätalouden tar-
kastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski 1908–1922. Mha. KA.

231.Bg2:3, valtionmaaluettelot. Iin ha. OMA.
232.Tarkastuskertomus vuodelta 1869. Ca2:1, Iin tarkastuspiirin tarkastuspöytäkirjat 1869–1895. Iin tpa. OMA.
233.Kuulutus Pudasjärven kirkossa 24.6.1885. Db:1, kuulutuksia 1865–1891. Iin ha. OMA.
234.Metsänhoitaja J. K. Tuorin lausunto 9.10.1913. Hg1:1, kartanselitys- ja metsäarviokirja sekä metsänhoidon-

tarkastusasiakirjat 1910–1911. Iin ha. OMA.
235.Strömborg 1862, s. 76–77. Vartiopiirien koosta luvussa 2.
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metsänvartija Pakanajoella. Metsähallituksen onneksi tällä alueella oli vähän vartioitavaa
ja asukkaita. Harvat haaskaustapaukset sijoittuivat pääasiallisesti Norjan rajan läheisyyteen
Tenojoelle.236 Iin hoitoalueella vartiopiirejä ja sitä myöten metsänvartijoita sekä ylimääräi-
siä metsänvartijoita oli lukuisia, mutta siitä huolimatta alueen valvonta ei ollut hallinnassa.
Jo pelkästään kruununmetsätorpparit kotitarvepuutarpeineen sekä lukuisat haaskausta-
paukset pitivät metsänvartijat jatkuvassa liikkeessä. Kruununmetsien puunmyynnin kasvu,
jatkuvasti lisääntyvä asutus ja metsien alkavat tarkastustoimet lisäsivät metsänhoitajia
avustaneiden metsänvartijoiden työtä. Toisaalta työnkuvan monipuolistuminen vaati yhä
enemmän metsäalan koulutusta ja tuntemusta, joita kruunun palveluksessa olleilla metsän-
vartijoilla kylläkään ei ollut.

Metsähallinnon historioissa on todettu, että etuoikeus metsänvartijaksi oli niillä, jotka
”taitaa lukea, kirjoittaa ja lukua laskea.” Käytännössä tämä ei toteutunut. Vuonna 1863 Ka-
lajoen hoitoalueen metsänvartijat valittivat, että alueen kasööri ei maksanut heidän palkko-
jaan ajallaan. Metsänhoitaja lähetti metsänvartijoiden valituksen edelleen ylimetsänhoita-
jalle. Yksikään alueen metsänvartijoista ei kirjoittanut nimeään, vaan kaikkien kohdalla oli
puumerkki.237

Kalajoen alueen metsänvartijat eivät olleet poikkeus pohjoissuomalaisten metsänvarti-
joiden joukossa. Hyvin harva metsänvartija osasi todella ”lukea tai laskea taitaa”. Useim-
miten hakupaperit metsänvartijan toimeen oli kirjoittanut metsänhoitaja ja yleensä vielä
ruotsiksi. Metsänvartijan tehtäväksi jäi laittaa puumerkkinsä paperin alle.238 Sen sijaan
metsänvartijana 1860-luvun lopulla vaikuttanut Mikko Pyy jätti selvän merkin pohjoissuo-
malaisten metsänvartijoiden historiaan. Hän kirjoitti omakätisesti Haapajärvellä asuneelle
metsänhoitajalle seuraavasti:

”Tykö herra Hosmestar Sanmarki, tähenlinen”.
Korkiasti kunnioitettu Herra hosmestari
Koska minä olen tullu kutsutuksi lukkarin virkaan, niin pyytän nöyrinmästi Että pääsisin irti
metsän vartian virasta tätä pyytää nöyrinmäisesti Sievistä se 7 päivä maalisk: 1869, Mikko
Pyy, omakäsi.”239

Mikko Pyy, lukkarin virkaan noussut kirjoitustaitoinen mies, oli poikkeus metsänvartijoi-
den joukossa. Ei ollut siis ihme, että hän vaihtoi huonosti palkatun ja vähän kansan joukos-
sa kiitetyn ammatin lukkarin leipiin.

Toinen kirjoitustaitoinen metsänvartijan toimeen hakenut oli oijärveläinen Matti Pieta-
rinpoika, joka ”syvimmässä nöyryydessä” kirjoitti ”kuin myös kuten itse saan ilmoittaa on
minulla vähän taitoakin Suomen kielellä”. Mukana hakemuksessa oli todistus ”kotokyläin
miehiltä rehellisyyteni ylitse”. Kotokyläin miehet todistavat Matin olleen kunniallinen ja
siivo 'trenkimies', joka oli nopea metsänhakkauksessa ja pahan 'tekusia' ei ollut mitään.240

Kirjoitus- ja lukutaitoiset miehet olivat haluttuja metsänvartijoiksi. Jokijärven (Taival-
kosken) lukkari oli näitä kirjoitustaitoisia, jotka olivat hakeutuneet metsänvartijaksi. Kohta

236.Berättelse angående förvaltningen av Inari revier för år 1878, 1881. Ed:1, hoitoalueittein vuosikertomukset
1860–1881. Kemin tpa. OMA. Esimerkiksi vielä vuonna 1891 Inarin vartiopiirien keskikoko oli 493 640
hehtaaria. SVT XVII, 3. s. 11.

237.Metsänhoitaja Wikströmin kirje 19.2.1863. Ea:8, Kalajoen hoitoalueesta saapuneet kirjeet. Oulun tpa. OMA.
238.Hb:1, hakemuksia metsänvartijan virkoihin 1866–1875. Kemin tpa. OMA.
239.Saapunut kirje 22.3.1869. Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta. Oulujärven tpa. OMA.
240.Hb:5, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia v. 1862–74. Iin tpa. OMA.
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hän kirjoitti tulikivenkatkuisen kirjeen metsähallinnolle uudesta ammatistaan ”… jota minä
isoin etuin lupauksilla olen tullut kehoitetuksi hakemaan ja se palkka ei ylety että palkata
sijaista kirkossa veisaamaan minun poissaollessani mehtää vahtaamassa”.241 Ilmeisesti
metsähallinto yritti houkutella joukkoonsa näitä kirjoitustaitoisia henkilöitä. Alkuvaiheessa
innokkuutta uuteen ammattiin näyttikin olleen, mutta paremmat palkat vetivät muihin toi-
miin.

Metsänvartijoiden kirjoitustaito kehittyi hitaasti. Kovin monia metsänvartijoiden kir-
joittamia kirjeitä ei löydy metsänhoitajille saapuneiden kirjeiden joukosta. Käskytys met-
sänvartijoihin päin oli myös helpompaa ja luonnollisempaa hoitaa suusanallisesti. Iin hoi-
toalueella metsänvartijoiden kirjoitustaito oli vielä 1900-luvun alussa yleensä vähäinen tai
välttävä. Joukossa oli vielä niitäkin, jotka eivät osanneet kirjoittaa lainkaan. Kirjoitustaitoa
arvioitiin metsänvartijoiden matrikkelissa242. Samankaltainen tilanne oli Simon hoitoalu-
eella. Ensimmäiset viroissa toimineet vartijat eivät osanneet kirjoittaa. Vasta toinen suku-
polvi osasi kirjoittaa ja lukea. Yksi ainoa Simon alueella vuosina 1860–1905 toiminut met-
sänvartija Viktor Ellilä (s. 1876) Kuivajoen vartiopiiristä oli käynyt kansakoulua.243

Metsänvartijan ammatti kulki usein suorastaan suvuittain, mikä oli hyvin ymmärrettä-
vää. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Sievissä Tuulihaudan suvun miehet olivat kaikki
vuoron perään metsänvartijoina. Vuonna 1869 Juho Matinpoika Tuulihauta kirjoitutti kir-
jeen Mikko Kiiskilällä ”Korkian kruunun-käskyn Haltijalle ja metsänvartijain Ylis Fors-
mestarille”. Kirjeessä Juho totesi tulleensa ”vaivasuuden Tähten Puutteen alaiseksi … nöy-
ryytesä ja alaimmaisuutesani Pyydän että Saatakseni virkavapauden ja saata minun oma
poikani siihen sijalle metsänvahiksi”.244 Lähettyvillä Nuttulammella vartiopiirin vartijana
toimi vuodesta 1862 lähtien Mikko Tuulihauta. Seuraaja oli poika Otto Mikonpoika Tuuli-
hauta, ja hän vaihtui vasta vuonna 1901. Pohjoisemmassa Simon hoitoalueella virka myös
perittiin. Useassa vartiopiirissä ehti olla kolmekin vartijaa samasta suvusta 1800-luvun lo-
pulla. Metsänvartijan vaimo saattoi joskus väliaikaisesti nousta miehensä kuoleman jäl-
keen lähinnä torpan viljelijäksi.245 Varsinainen metsän vartioiminen oli kuitenkin vain mie-
histä työtä.

Metsänvartijan paikasta saattoi syntyä suoranaista kilpailua. Kalajoen hoitoalueella Sie-
vissä metsänvartija Abraham Wankan kanssa paikasta kilpaili itsellinen Emanueli Matin-
poika Halonen. Halonen vetosi hakemuksessaan siihen, että ”minä olen asua likellä sitä
paikkaa”. Kunnan esimies Pietari Jussinpekka ja lautakunnan jäsen Matti Haikola totesivat
puoltolauseessaan, että Halonen oli vilpitön ja ”ettei hänesä ole mitään uppiniskaisuutta
toimessaan nähty”. Kunnanisien suositukset eivät kuitenkaan riittäneet, vaan paikan sai
Wankka.246

Metsänvartijan eron tai suoranaisen erottamisen taustalla oli monenlaisia syitä. Eropa-
periin voitiin kirjoittaa, että varsinaista moitteen sijaa ei ollut lainkaan. Varsinaisten erotta-
misten yhteydessä löytyi yleensä selvä syy moitteisiin, kuten työtehtävien laiminlyönti. Iin

241.Olof Väisäsen kirje 2.7.1862. Hb:5, metsävartijan toimeen tulleita hakemuksia v. 1862–1874. Iin tpa. OMA.
242.Ba 2, metsänvartijain matrikkeli. Mha. KA.
243.Lackman 1998, s. 282–284.
244.Saapunut kirje 8.12.1869. Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta. Oulujärven tpa. OMA; Ba 2, met-

sänvartijain matrikkeli. Mha. KA.
245.Ba:1, luetteloita metsänvartijoista ja metsänvartijatiloista 1882–1921. Oulujärven tpa. OMA; Ba 2, metsän-

vartijain matrikkeli. Mha. KA.
246.De:1, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia. Oulun tpa. OMA.
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tarkastuspiirissä ylimetsänhoitaja Forsström erotti Adolf Mannisen siksi, että tämä oli pois-
tunut vartiopaikaltaan syytä ilmoittamatta. Manninen oli palkattu joulukuussa 1863, ja jo
maaliskuussa 1865 hän sai lähteä. Erottamisen syynä saattoi myös olla tarkemmin määrit-
telemätön ”häpeällinen rikos”, kuten oli merkitty Inarin hoitoalueella metsänvartijan koh-
dalle matrikkeliin erottamisen syyksi. Iin hoitoalueella Naamankaharjun metsänvartija
päätti vaihtaa kerralla ammattia ja maanosaa, sillä ”virka julistettu avonaiseksi sittekun en-
tinen viranpitäjä karkasi Amerikaan”. Sarajärvellä metsänvartijalle annettiin viimeinen
mahdollisuus toteamalla, että ”erotettava palveluksestaan kun ensi kerran tekee vir-
heen”.247 Paltamon alueella metsänvartija Salomon Kortetniemi oli antanut metsäpalon
niin raivota omalla vartioalueellaan, että asianomainen metsänhoitaja oli katsonut aiheelli-
seksi erottaa hänet.248

Sodankylän hoitoalueelta metsänvartija Hannu Ollila ”karkasi Norjaan”, kuten asia on
ilmaistu lähteessä. Aluemetsänhoitaja Sivén oli kuullut siirtymisestä huhuja, ja niinpä hän
tiedusteli metsänpäällysmies G. Mobergilta, voisiko tämä käydä hankkimassa lisätietoja ja
tulla sitten metsänhoitajan luokse lisävalaistuksen kera.249 Myös Simon hoitoalueen met-
sänvartija ”karkasi Norjaan”, mutta Iin hoitoalueelta suunnaksi useimmiten ilmoitettiin Ve-
näjä. Esimerkiksi Löytövaaran metsänvahti Tapani Kulojärvi eli Määttä nykyisen Posion
Kuusijärven rannalta jostakin syystä ”siirtyi pakoon ulkomaille järjestysvaltaa” eli Venä-
jälle.250 Nämä siirtymiset ilmeisesti liittyivät osin nälkävuosiin.

Työtehtävien laiminlyönti ja ”karkaamiset” olivat selviä syitä toimen menettämiseen.
Syrjässä syvällä kruununmetsissä metsänvartijat pystyivät harjoittamaan joskus pitkäänkin
rauhassa laittomia sivuelinkeinoja, ennen kuin ne tulivat ilmi. Metsänvahti Esaias Natus
Kalajoen hoitoalueen 6. vartiopiirissä Sievissä vuonna 1867 ehti aiheuttaa monenlaista
huolta metsähallinnolle. Haapajärveltä noin 70–80 kilometrin päästä asiaa seurannut met-
sänhoitaja Sandmark saattoi vain todeta, että metsähallituksen palveluksessa ollut mies ehti
oman toimensa ohella polttaa ja kaupitella viinaa. Tosin omissa vartijatoimissaankin hän
oli epäluotettava, huikenteleva, haluton ja petollinen. Kotipaikkakunnalla hän oli tunnettu
myös heinävarkaana. Sandmark katsoi parhaimmaksi antaa eropassit miehelle; eihän tämä
ollut hyvä esimerkki muillekaan.251

Ulkopuolisetkin kiinnittivät huomiota metsänvartijoiden leväperäisyyteen. Myös metsä-
virkamiesten sukulaisten suosimisesta kanneltiin. Iin tarkastuspiirin metsänhaaskausluette-
loon on liitetty Jöran Kustauksen kirje, johon oli merkitty ”Mennessä Lepolan Putasjärvelle
ylivorsmestarille”. Kirje meni siis ylimetsänhoitaja Forsströmille. Kirjeen mukaan Jakopi
Soroinen oli hakannut kruununmetsistä hirsipuita Taivalvaaralla (Taivalkoskella) ja kaiken
lisäksi vielä ”rukannut huuhtaa” ja polttanut metsää. Asiasta oli ilmoitettu paikalliselle
metsävirkamiehelle Korhoselle useamman kerran useamman todistajan voimin. Ratkaiseva

247.Hb:5, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia v. 1862–74. Iin tpa. OMA; Ba 2, metsänvartijain matrik-
keli. Mha. KA.

248.Annotationer öfver fareldar m.m. inom kronoskogarne 1860–1885. Bg 1, muut luettelot 1860–1885. Mha.
KA. 

249.Sirenin kirje päällysmies G. Mobergille päiväämätön. DIa:1, aluemetsänhoitajan kirjekonseptit 1860–1881.
Sodankylän ha. OMA.

250.Tarkastuskertomus vuodelta 1869. Ca2:1, Iin tarkastuspiirin tarkastuspöytäkirjat 1869–1895. Iin tpa. OMA;
Ej 6, metsänhoitajien, -vartijoiden ja metsätyönjohtajien tilojen katselmuspöytäkirjat 1875–1944. Mha. KA.

251.Saapunut kirje 14.4. 1869. Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta. Oulujärven tpa. OMA.
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tekijä oli kuitenkin se, että ”metsäherra Korhonen ei tätä asiata ota varteen kuin on sukuna
Soroisen kanssa”.252

Tornion hoitoalueella metsänhoitaja Heikel joutui varoittamaan metsänvartija N. Wuos-
kuniemeä siitä, että tämä oli veljeillyt metsävarkaitten kanssa. ”Aivan tuntematån on se ri-
kos metsänvartiain seassa Tornion metsäpiirissä tähän asti ollut, että yksi metsänvartia olisi
metsävarkaitten kanssa ollut yhdestä mielestä ja heidän pahantekojansa edesauttaneet. Te
olette ensimmäinen jota vastaan tämmöisiä rumia kanteita monella ja uskottavalta kohdalta
on kuulunut.” Tässä vaiheessa riitti, että metsänvartija vastaisuudessa vältti tällaisia kantei-
ta.253 Toisaalta, kukapa olisi paremmin tuntenut kruununmetsien puuvarannot kuin juuri
paikallinen, metsiä asuttanut metsänvartija.

Myös metsänvartijoita syytettiin metsäherrojen tavoin laiskuudesta. Metsänvartijat ei-
vät liikkuneet tarpeeksi vartiopiireissään, joten valvonta jäi retuperälle. Myös metsänvarti-
ja-ainesta saatettiin pitää huonona. Esimerkkinä esimiesten eli metsänhoitajien tyytymättö-
myydestä käy tapaus Iin tarkastuspiirin alueelta. Iin hoitoalue oli metsänvartijoidenkin kan-
nalta hankala, joten vuonna 1876 koko Iin tarkastuspiiriin saikin ottaa lisää vartijoita met-
sänhaaskausten lukuisuuden vuoksi.254

Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsström ja Iin hoitoalueen metsänhoitaja Juselius
kävivät mielenkiintoista kirjeenvaihtoa, joka kuvaa hyvin metsänvartijoiden ristiriitaista
asemaa paikallisen väestön ja metsähallinnon välillä. Juseliuksen mielestä metsänvartijoil-
ta ei Iin alueella kannattanut vaatia liikoja maanviljelyksen suhteen. Koska palkka oli pieni,
niin harvoin kunnollinen mies haki metsänvartijaksi. Muualla mies tienasi paremmin, jol-
loin hänen ei tarvinnut olla huonoissa väleissä naapureiden kanssa. Mikäli metsänvartija oli
tarkka toimissaan, niin seurauksena olikin skismaa naapureiden kanssa. Metsänhoitajan
mukaan usein juuri työhaluttomat hakeutuivat metsänvartijoiksi ja heidät oli pakko ottaa
töihin. Tällaiset tapaukset eivät myöskään huolehtineet uudisviljelyksen edistymisestä.255

Yleensä metsänvartijoiden metsähallinnolta saamat varoitukset aiheutuivat laiskuudes-
ta, huolimattomuudesta ja virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä. Metsähallinnon kannal-
ta huonoista metsänvartijoista saattoi päästä eroon muutenkin kuin erottamalla. Eräs keino
oli olla korottamatta metsänvartijan palkkaa. Kuusamossa metsänvartija oli saanut varoi-
tuksen vuonna 1894, ”mutta koska siitä lähtienkään ei ole saavuttanut käytöksellään luot-
tamusta, ollenee sopimatointa korotuksilla koittaa pysyttää iäkästä miestä edelleen palve-
luksessa”.256

Aina ei oltu yhtä hienotunteisia. Metsänvartija Tuomas Ollilaa patistettiin asumaan met-
sänvartijantorppaan Tornion hoitoalueelle. Metsänhoitaja Gestrin totesi: ”Myös on metsän-
tarkastaja Lang ilmoittanut että sinä et ole käynyt peräänkatsomassa, lukemassa ja sitte
ylösantamassa kuinka paljon on terva pruukattu ja hakattu.” Ollilaa käskettiin menemään

252.Jöran Kustauksen kirje 19.2. vuosiluvutta. Bd:1, metsänhaaskausluetteloita 1860–1885. Iin tpa. OMA.
253.Heikelin kirje metsänvartija Wuoskuniemelle 19.7.1866. DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867. Tornion ha.

OMA.
254.Ba:1, nimikirjat, metsänvartijaluettelot. Iin tpa. OMA.
255.Jusleniuksen kirje Forsströmille 31.5.1876. Ea4:2, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1875–1877. Iin tpa.

OMA.”För närvarande är skogsvaktarens lön ävensom så liten att sällan någon duglig karl ansöka en sådan
befattning af orsak att han eljest förtjenar mycket mera, utan att behöva ställa sig i ett fientligt förhållande till
sina grannar hvilket alltid blir fallet om han är något sånär noggran i sin tjenst.”

256.Ez 3, Kemin, Oulujärven ja Iin tarkastuspiirien ylimetsänhoitajien kirjeet ja luettelot varoituksen saaneista
metsänvartijoista 1908. MHA. KA.
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heti asumaan torppaan, ”Jos et tottele, niin tulet virasta eroitetuksi.”257 Ilmeisesti nuhteita
annettiin enemmänkin suusanallisesti. Toisaalta hyvin palvelleet myös palkittiin rahalla.

Tornion hoitoalue oli hankala paikka myös metsänvartijoille. Varsinkin 1870-luvun
alussa metsänvartijoiden ja metsänpäällysmiesten henkeä jopa uhattiin. Takavarikoitaessa
haaskattuja puita piti varautua siihen, että varas saattoi tulla paikalle. Näin kävi talvella
1871–1872, jolloin Ylitornion Hangasvaaralta, Ylisenvaaralta ja Hannuvaaralta löytyi ha-
kattuna 400 tukkia. Tästä varas Fredrik Uusitalo hikeentyi sen verran, että uhkasi iskeä
metsänvartijaa raudoituksin vahvistetulla aisalla.258 Vuoden 1874 vuosikertomuksen mu-
kaan ylimääräisten vartijoiden saanti sekä heidän aseenkanto-oikeutensa todellakin vähen-
sivät varkauksien määrää.259 Tornion hoitoalueella metsänvartijoiden varustaminen oikeil-
la aseilla jäi ainutlaatuiseksi ja paikalliseksi yritykseksi ratkaista varkausongelma. Tässä
kohtaa metsähallinnon ja paikallisten asukkaiden väliset suhteet olivat todella kuumat. Ti-
lanne kärjistyi näin pitkälle sen takia, että noususuhdanteessa puulla oli kysyntää rajan pin-
nassa. Ostajille sillä ei ollut väliä, kenen metsästä tukki oli peräisin.

Myös Iijokilaaksossa metsänvartijat varustettiin hyvin, jopa sapelein, taisteluun metsä-
varkaita vastaan. Kaikuun asiasta kirjoittanut talonpoika Erkki Kälkäjä Pudasjärveltä ei
kuitenkaan kerro tarkemmin tietojensa lähdettä. ”Tuo wahtien hywillä warustuksilla liikku-
minen ei minua kyllä wahingoita, wain onhan tuo kummaa katsoa kun taitamattomat hen-
kilöt sotawarustuksilla hankitaan.”260 Kovin suurta käyttöä sapeleilla ei voinut ollut, sillä
muissa, nyt käytetyissä, lähteissä tällaisesta aseistuksesta ei ole mainintoja. Toisaalta juuri
tällä ajanjaksolla Iijokilaakson kruununmetsissä kuhistiin muun muassa lupapuukäytännön
takia, joten tällaiset huhut helposti saivat tuulta alleen. Olihan metsähallitus jo aiemmin va-
rustanut Tornionjokilaaksossa metsänvartijansa aseilla.

Metsänvartijoiden varustaminen erinäköisillä aseilla oli toisaalta ja toisaalta -ratkaisu,
sillä metsänvartijat liikkuivat yksin vartiopiireissä, jolloin ongelmaksi muodostui heidän
oma turvallisuutensa varkaustapauksissa. Jos vartija sattui yllättämään varkaat vereksel-
tään haaskauspaikalla, niin lopputuloksena ei aina kuitenkaan ollut varkaan saaminen vas-
tuuseen. Syytteen raukeaminen oli erittäin todennäköistä, sillä yhden miehen silminnäkijä-
todistus ei riittänyt käräjillä.261 Tapahtumapaikalla eli haaskauspaikalla käyty sanailu saat-
toi olla varsin värikästä, kuten on jo käynyt ilmi metsävarkauksia käsittelevissä luvuissa.

Metsänvartijan osana oli todistajana toiminen käräjillä erilaisissa haaskaustapauksissa,
jolloin syytettynä saattoi olla sukulainen, lähinaapuri tai ainakin saman kylän mies. Luon-
nollisesti tämä toi oman jännitteen käräjätapauksiin. Itse metsänhoitajat liikkuivat harvem-
min eri vartiopiireissä ja vielä harvemmin sattuivat löytämään verekset varkaan jäljet.
Useimmiten juuri metsänvartija oli se, joka huomasi metsävarkaiden jäljet ja ilmoitti siitä
eteenpäin hoitoalueelle. ”Eräs poisluopunut metsänvahti kertoi kerran että hänen ollees-
saan kaksi talwea muutamassa vahtipiirissä, ei hän sillä ajalla nähnyt siellä yhtään metsä-
herraa käywän, kuin ainostaan metsän kultaisen kuninkaan. Kuitenkin kuuluupi itte mettä-

257.Gestrinin kirje metsänvartija Ollilalle 20.6.1865. DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867. Tornion ha. OMA.
258.Hovioikeuden päätös metsänhoitaja E. Crohnsin ja talollisten F. Uusitalon ja O. Wanhatalon välisessä asi-

assa. EVf:1, metsänhaaskausta ym. riita-asioita koskevia hovioikeuden ja kihlakunnan oikeuden päätöksiä ja
pöytäkirjaotteita 1867–1892. Tornion ha. OMA.

259.Ed:1, hoitoalueittein vuosikertomukset 1860–1881. Kemin tpa. OMA. 
260.Kaiku 37/1887. 
261.Ca2:1, Iin tarkastuspiirin tarkastuspöytäkirjat 1869–1895. Iin tpa. OMA.
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herra silloin käyneen sillä paikalla, kun on sen wahdin sinne opastanut. Tästä on siis näh-
tävä, että metsäherrat tietää, missä wartiopaikat ainakin owat.”262

Tornion hoitoalueen metsänhoitaja Sandberg totesi metsänvartijoiden aseman olleen to-
della tukala. Miehuutensa päivät metsänvartija vietti perheineen köyhyydessä, ja tulevai-
suudessa kummitteli joutuminen ruotuvaivaiseksi. Metsänvartijana olo ei ollut kovin roh-
kaisevaa. Eikö tosiaankin ollut syytä parantaa metsänvartijoiden asemaa ainakin maan vai-
keimmin valvottavalla alueella?263 Sandbergin kirjoitus olikin niitä harvoja 1800-luvulla
julkaistuja tekstejä, joissa suoraan annetaan tunnustusta metsänvartijoille tai yleensä puhu-
taan heidän olosuhteistaan. Toisaalta Sandberg oli muutenkin aktiivinen kirjoittaja. Yleen-
sä metsänvartijat jäävät taustalle jopa metsähallinnon varhaisimmissa historioissa.

Mutta kummallisena ei pidetty sitäkään, että metsänvartijat suhtautuivat kansan oman-
kädenoikeuteen varsin väljästi. Ymmärrettävää oli se, että metsänvartijat ummistivat sil-
mänsä eivätkä puuttuneet haaskaajien luvattomiin töihin.264 Esimerkiksi Piippolasta pai-
kallinen maaseutukirjeenvaihtaja totesi, ettei ollut mikään ihme, että kunnassa varastettiin
kruununmetsää, sillä valvonta oli ollut ”palkkapaimenten warassa, jotka pakenewat kun nä-
kewät suden tulewan lammaslaumaan”.265

Vartijoiden asema tuli laajemman huomion kohteeksi vasta 1800-luvun lopulla. Kruu-
nunmetsäkomitean mietinnön mukaan puutteellisimpia ja eniten muutosta kaipaavia kohtia
kruununmetsien hallinnossa oli alemman metsänhoitomiehistön eli metsänvartijain am-
mattitaidon puute ja huono taloudellinen asema. Ohjesäännöissä vartijoilta ei vaadittu kou-
lutusta, joten vuonna 1897 palkatusta 777 metsänvartijasta vain viisi oli käynyt metsänvar-
tijakoulua. Vielä vuosisadan loppupuolella vartijan palkka oli pieni verrattuna rengin palk-
kaan. Metsänvartijan vuosipalkka vaihteli 100–200 markan välillä. Tähän päälle tuli 330–
628 litraa jyviä, torppa ja jonkin verran rakennus- ja viljelyapua. Rengin palkka vaihteli
200–400 markan tienoilla ja päälle tuli vapaa elanto ja erilaisia veroparseleita.

Metsänvartijalaitoksen toimimattomuutta selitettiin sillä, että virka oli sidottu kruunun-
metsätorppariuteen. Vartijuuden ohella olisi pitänyt olla myös maanviljelijä. Vartija saattoi
valita seuraajansa ja suorastaan myydä toimensa, mistä myös aiheutui väärinkäytöksiä.266

Metsänvartijan asema eri hoitoalueilla ei ollut kadehdittava. Käytännössä juuri metsän-
vartijat ensimmäisinä kohtasivat kruununmetsiä haaskanneet varkaat ja väärinkäyttäjät.
Kuinka paljon metsänvartijat sitten ummistivat silmänsä ja jättivät ilmoittamatta tapauksia
edelleen metsänhoitajille, jää sekin arvoitukseksi. Silmien sulkeminen ei liene ollut vaikeaa
niillä alueilla, missä luvatta otetut kruununpuut myytiin laihan elannon jatkeeksi. Kuinka
paljon metsävarkaat pelottelivat metsänvartijoita, jää myös arvoitukseksi. Metsänvartijoi-
den omia kirjallisia selvityksiä on niukasti hoitoalueiden arkistoissa.

Oma lukunsa ovat metsänvartijat, jotka eivät olleet tehtävänsä mittaisia. Heistä lähtei-
siin on jäänyt enemmän merkintöjä kuin niistä, jotka hoitivat toimensa asianmukaisesti.
Vähäiset palkkatulot, kotitarvepuut ja asunto metsähallitukselta eivät nekään aina riittäneet
pitämään metsänvartijaa kaidalla tiellä. Lisäksi katovuodet koettelivat metsänvartijan torp-

262.BVc:1, metsänhaaskausluetteloja 1866, 1868–1882. Tornion ha. OMA; Uusi Suometar 14/1873.
263.Sandberg 1887, s. 91.
264.Helander 1949.
265.Uusi Suometar 14/1873.
266.Komiteanmietintö 1900:5, s. 192–197; Uleåborgs tidning 49/1881. Vartijan palkka oli tuolloin 150 markkaa,

josta käteistä sai 60 markkaa. Loppu muodostui kolmesta tynnyristä viljaa, joka sekin piti noutaa Oulusta
asti. Torpan tuotto oli niin vähäinen, ettei sen varaan voinut laskea tulevaisuutta.
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paa samalla tavalla kuin muitakin tiloja. Amerikkaan tai Norjaan siirtymisen taustalta löy-
tyy monenlaisia syitä, nälästä lähtien. Hallanarka torpanpaikka ei ollut omiaan edistämään
viihtymistä metsänvartijana.

Mielenkiintoisa on se, että vielä nykyäänkin Pohjois-Suomessa kruununmetsien met-
sänvartijalla on kuitenkin arvostettu asema. Heidän kahtalainen asemansa kansan ja virka-
miesten välillä teki heistä ehkä hiukan sympaattisia, eikä heitä muistella pahalla. Osansa
tähän on sillä, että syrjäisillä seuduilla ainoa vakituinen metsähallinnon edustaja oli nimen-
omaan metsänvartija, joka saattoi osoittaa tarvitseville lupa- tai käsikauppapuita kruunun-
metsästä. Metsänvartijoiden muuttuminen 1900-luvulla ammattitaitoiksi metsätyönjohta-
jiksi nosti heidän arvostustaan selvästi.

Metsänvartijat jäivät erikoiseksi ryhmäksi maalaisväestön ja metsähallinnon välille.
Toisaalta he olivat kruununmetsätorpparin asemassa, joten kamppailu oman maanviljelyk-
sen edistymisen puolesta oli yhteistä muiden kruununmaiden asuttajien kanssa. Metsänvar-
tijoiden ja kruununmetsätorppareiden sosiaalinen tausta oli hyvin pitkälle samankaltainen.
Mäkitupalainen ei välttämättä kahta kertaa miettinyt, kun kirkonkuulutuksessa tarjottiin
torppaa ja säännöllistä tuloa. Vastineeksi heidän piti valvoa kruunun omaisuutta ja pitää sil-
mällä naapureitaan.

Mikä sitten oli vartijoiden merkitys kruununmetsien valvonnassa ja hoidossa? Metsän-
vartijoiden merkitys isoilla hoitoalueilla korostui. Esimerkiksi Iin hoitoalueella oli yli 20
vartiopiiriä, joten metsänvartijoilla oli suuri merkitys informaation tuojana ja viejänä met-
sähallinnon ja paikallisen väestön välillä. Vartijoiden hyvä paikallistuntemus ja pitkäaikai-
set vartijuudet olivat metsähallinnon kannalta tärkeitä. Metsähallinnolle uskollinen ja an-
netut työtehtävät nuhteettomasti hoitanut paikallista syntyperää oleva metsänvartija oli oi-
va tapa edesauttaa metsähallinnon vakiintumista Pohjois-Suomeen. 

Toisaalta metsähallinnon kannalta oli ongelma se, että luotettavien ja pitkäaikaisten
metsänvartijoiden saaminen oli vaikeaa. Palkkaus oli sen verran pientä, että hyvin herkästi
hakeuduttiin muihin tehtäviin. Myös esimerkiksi Tornionjokilaakson kiihkeät vuodet kruu-
nunmetsissä tuskin houkuttelivat toimeen, jossa varustuksena oli pistooli metsävarkaiden
takia. Metsänvartijan osana oli olla puun ja parkin välissä.



6 Laiduntaminen kruununmetsissä — hyväksi vai pahaksi?

6.1 Lehmät kilkulat kaulassa kruununmetsiä tallaamassa

”Kil kil kil kil”, panivat nuorten vasikkain kellot pihassa. Eivät nuokaan pysy
ollenkaan takalolla, pyrkivät vaan tähän koluamaan... Huis! Menkääs siitä.
Mitä teille täällä on syöttämistä, vaikka mitäpä sitä on siellä haassakaan. Kas
kas, ettekö mene siitä! Eihän siellä taida paljo mitään sielläkään olla. Aivan
ovat menneet laihoiksi. Kelpasi kai se ennen karjaakin kasvattaa, kun saivat
käydä kruunun metsissä.”
”Niillä herroilla häntä on aina uusia konstia. Eivät enää lehmätkään metsissä
saa käydä.”1

Pohjois-Suomessa kotieläinten talviruokinta perustui pitkälti luonnonniityiltä kerättyyn
rehuun vielä 1900-luvulla. Varsinkin rannikon sekä Kemi- ja Tornionjoen alueen uudis-
asutus ja talous nojautuivat karjatalouteen, sillä rannikon vesijättömaat ja jokivarret tarjo-
sivat runsaasti luonnonniittyjä. Suurin osa niityistä oli heikkotuottoisia ulkoniittyjä, jotka
saattoivat sijaita jopa kymmenen kilometrin päässä kylästä. Pohjois-Suomen luonnonniit-
tyjen heinäsato oli pääosin suoheinää ja saraa. Perinteisen maatalouden aikana luonnon-
niittyjen heinillä pystyttiin viemään karja juuri ja juuri talven yli, jolloin laidunkausi
ulkona merkitsi karjanhoidon ja ruokinnan tason nousua sekä tuotannon kasvua.2

Luonnonniityillä oli suuri merkitys myös Iijokilaakson karjataloudelle. Suoperäiset
niityt, jokien suvantopaikat ja vesiperäiset alkulähteet niittypohjina tarjosivat kortetta,
saraa ja suolaketta karjan talviruokintaa varten. Niittyjä hoidettiin raivaamalla niitä rou-
dan aikaan sekä aitaamalla karjan varalta. Pudasjärvellä omaksuttiin luultavasti jo 1700-
luvulla niittyjen paisuttaminen ja kehittyneempi muunnos vesittäminen. Varsinaisia kaski-
maita käytettiin vähemmän niittyinä niiden kivisyyden takia. Usein kaskiahot olivat niin
korkeilla paikoilla vaarojen rinteillä, että ne olivat liian kuivia pysyäkseen kosteina hei-
näntekoon saakka. Pudasjärven Kurkikylään kuuluneilla taloilla laskettiin olleen keski-
määrin noin kuusi hehtaaria niittyalaa taloa kohden vuonna 1798. Vuonna 1882 niittyä oli

1. Kokko 1891, s. 5.
2. Soininen 1975, s. 151–162; Salo 1993A, s. 145–147.
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jo noin 30,4 hehtaaria taloa kohden.3 Myöhemmin 1920-luvun alussa maanmittari Eino
Jokisen keräämä tieto niityistä kuvaa luonnonniittyjen asemaa Iijokilaaksossa:

”Takavuosina oli heinänsaanti joka talolle ja mökille karjaa varten äärimmäisen tärkeää.
Kylvöheinää kun syrjäseuduilla ei osattu kasvattaa, oli heinäkorret hankittava paljoudessa
luonnonsoilta. Niiden kasvun parantamiseksi on käytetty Pudasjärvellä ja ympäristöpitäjis-
säkin vesittämällä kasvatettuja juoksetusniittyjä … Nämä juoksetusniityt olivat siis enim-
mäkseen suoniittyjä, joskus jokivarsiniittyjä, luonnonvaraisia tai korvesta perkattuja, joihin
johdettiin ojaa tai ojan naveroa myöten vesi lähettyvillä olevasta purosta tai joesta. Tästä
juoksetusojasta on sitten tarpeen mukaan niityn ylälaidalla kaivettu viikatteella tai lapiolla
pienempiä haaroja, joita myöten vesi pääsee vähitellen valumaan niitylle. Vesi johdetaan
syksyisin niitylle, johon se talveksi jäätyy. Tällöin tämä ”kalla” polttaa haitallisen sammalen
heinikon joukosta pois. Keväällä vettä pidetään niityllä lähelle heinäaikaa, jolloin tulvan
mukava tulee niitylle kasvattavia kivennäisaineita.”4

Karjan rehun eli kylvöheinän viljely oli vielä harvinaista 1800-luvun lopun Oulun läänis-
sä, ja heinänsiementen hintaa pidettiin korkeana. Heinänviljely laajeni voimakkaasti
1890-luvulla. Syynä oli osaltaan meijeritalouden, ja sitä myöten karjamäärän, voimakas
kasvu. Heinänviljely kuitenkin keskittyi vain Oulun läänin etelä- ja länsiosiin. Heinänvil-
jelyn taso pysyi matalalla, sillä viljelyssä ei päästy tuottavampaan heinä-vilja -kiertoon eli
koppeliviljelyyn. Karjan rehu tuli edelleen niityiltä ja varsinkin kesäaikaan metsälaitumil-
ta.5

Heti 1860-luvun alussa metsähallinnon virkamiehet huomasivat, että kruununmaiden
sisälle jääneet yksityisten omistamat ulkoniityt6 ja karjanlaitumet vaikeuttivat hoitoaluei-
den vartiointia. Isossajaossa talollisille oli myönnetty oikeus niittää valtaamiaan niittyalu-
eita ilman korvausta, mutta kruunu sai ottaa niityt pois tarpeen niin vaatiessa. Jo pelkäs-
tään niittyjen rajat olivat niin epäsäännölliset esimerkiksi Pyhäjoen hoitoalueen Mäyrän-
järven ja Ruokolammen kruununmailla, että asiaa tutkineen komission (1866) mukaan
ongelmia oli odotettavissa. Metsänhoitajat joutuivatkin pyytämään rajankäyntejä erot-
taakseen kruununmaat yksityismaista.7 

Kruununmetsien oloja tutkineen komission mukaan ongelmia tuotti se, etteivät kruu-
nun ja yksityisten niittyomistukset olleet täysin selviä. Niittyjä niitettiin vanhasta muis-
tista. Myös metsänvartijat olivat valittaneet niittyjen puutetta, koska heillä oli lehmiä
enemmän kuin heiniä. Komission mielestä tarve piti huomioida jo sen takia, että niittyjen
ja lehmien avulla tulivat suurimmat tulot sekä lisäksi pettuleipä tarvitsi särpimekseen
maitoa: ”Och det allmänt begagnade barkbrödet ovillkorligen erfodrar sovel af mjölk.”8

Valtionmetsien yhteyteen oli siten jäänyt karjan ruokinnan kannalta tärkeitä kruunun-
niittyalueita, joiden niittämisestä alettiin 1860-luvulla periä erikseen maksua. Ennen met-
sähallintoa niittyjä oli nautittu kuta kuinkin vapaasti; nyt eri hoitoalueilla kruununniittyjä

3. Rytkönen 1978, s. 225–226, 230.
4. Jokinen 1995, s. 127.
5. Salo 1993A, s. 170–175.
6. Vielä 1900-luvun alussa vakituisilla taloilla oli nautintoniittyjä kruununmetsissä. Taivalkosken Loukusan

Virkkusen tilalla oli nautinnassa 30 ja Kylmäluoman tilalla 101,90 hehtaaria. Metsätalouden tarkastukset
1908–1909, s. 92–93. Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taival-
koski 1908–1922. Mha. KA.

7. G. R. Holmqvistin kirje Palmrothille 26.6.1860. Da:1, kirjekonseptit 1860–1899. Kalajoen ha. OMA; Kom-
missionen 1867, s. 61; Aarnio 2001, s. 45.

8. Kommissionen 1869, s. 13.
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huutokaupattiin vuosittain. Niittyjen vuokrauksesta saadut tulot eivät olleet kovin suuret,
mutta esimerkiksi Oulun tarkastuspiirin hoitoalueilla, kuten Kalajoen hoitoalueella, 1860-
luvulla ne kuitenkin ylittivät puutavaran myynnistä saadut tulot. Niittyjen heinät korjattiin
usein myös luvatta, jolloin seurauksena oli käräjille meno.9 Edellisen syksyn huutokaup-
pojen eli ”arenti avisionein” tarjousten hyväksymisestä kuulutettiin kirkossa seuraavana
kesäkuuna, ja samalla muistutettiin hylätyn tarjouksen tehneitä, ”etteivät he saa mainittuja
niittumaita viljellä”. Vuokrasoilla niitto-oikeus oli viisi vuotta ja vuokraa maksettiin
kasöörille joka kesä, vaikka niittyä ei pystynyt joka vuosi niittämään. Vuokra-ajan päätyt-
tyä niitty piti jättää metsähallitukselle samassa kunnossa kuin se oli ollut vuokra-ajan
alkaessa.10 

Myös kruununmetsätorpparit ja metsänvartijat vuokrasivat niittyjä. Näin yritti tehdä
Kalajoen hoitoalueen Louetjärven vartiopiirissä maaliskuussa 1868 kruununmetsänvarti-
jan leski Maija Petäjistö (Luikku). Maijan mies oli kuollut edellisessä kuussa nälkä-
vuosien sairauksiin ja äiti yritti viedä eteenpäin kuutta lasta metsänvartijan torpassa, joka
sijaitsi Sievissä Koirapetäjistön eli nykyisen Ryhmäjärven rannalla. Leski maksoi arentina
viisi penniä Kotiperkiö-nimisen niityn tuotosta eli yhdestä häkin alasta. Maija ei kuiten-
kaan seuraavana kesänä päässyt niityn tuottoa korjaamaan, vaan sai lähteä torpasta lapsi-
neen etsimään muuta elantoa ja uutta asuinpaikkaa.11 

Yleensä metsähallinto jakoi kruununniityt kruununmetsätorppareille ja metsänvarti-
joille veronlaskun mukaan siten, että torpat saivat niittypinta-alaa suhteessa maksettuun
torpanveroon ja metsänvartijat suhteessa pidettyyn karjamäärään.12 Myös yksityisten
talojen torpparit tai mäkitupalaiset vuokrasivat kruununniittyjä. Näin tapahtui heti 1860-
luvun alussa myös metsähallituksen Iin hoitoalueella, jossa metsänhoitaja C. Brander kir-
jasi Pohjois-Taivalkoskella ja Posiolla sijainneen vartiopiirin kruununmetsätorpille ja
mäkitupalaisille (Loukusan kylää) useita niittyjä kruununmailta. Kuusijärven rannalla
sijainneen Risulan sekä Kortetjärven rannalla sijainneiden Puiravan, Männikön, Liiverin
(kruununmetsätorppa) ja Kantoniemen torppien käyttöön tuli 1–15 häkinalan suuruisia
niittyjä. Männikkö nouti heinänsä (viisi häkinalaa) jopa 12,5 kilometrin takaa Hongikko-
vaarantaka-nimisestä paikasta. Varsin tavanomainen matka muutaman, jopa yhden häkin-
alan vuoksi oli viisi kilometriä.13

Vuokrauspöytäkirjojen mukaan 1870-luvulla Risulan torpparilla eli Antti Samuelin-
poika Latvalehdolla eli Kuusijärvellä oli 19. vartiopiirissä seuraavat niityt: Kärppäoja,
Hirvaskallionvaaransuo, Visalampi, Tiironlampi, Puolivälinoja, Perälampi, Hirvessuo,
Hetesuo, Lehontaussuo, Pärjänsuu ja Latvavaaransuu. Tuottoisin niitty oli Puoliojan-
niitty, jonka tuotoksi merkittiin kahdeksan häkinalaa eli 240 leiviskää. Yleisimmin niitty-
alojen tuotto oli vain yksi häkinala eli 30 leiviskää (n. 8,5 kg). Kortetjärven Kiiskilän
kruununmetsätorpparilla Absalon Juhonpoika Kortetjärvellä oli vuokralla niittyalaa Lou-
kusanjoelta, Lohiojalta ja Pöleikönalalta.14 Yhteistä kaikille kruununniittyjä käyttäneille
torppareille oli niittyalojen pienuus, hajanaisuus sekä pitkä matka. Metsätaloudentarkas-

9. Db:1, Kalajoen hoitoalueen vuosikertomukset v. 1862–1878. Oulun tpa. OMA.
10. Ef:6, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia 1871–1877. Sievin ka. OMA; Aarnio 2001, s. 50.
11. Niityn vuokrasopimus 10.3.1868. Hc:1, sopimukset. Oulun tpa. OMA. Kyseisen torpan raunioiden ympä-

rillä kasvaa tänäkin päivänä lehtikuusia, jotka perimätiedon mukaan istutettiin myöhemmän metsänvartijan
lasten syntyessä.

12. Aarnio 2001, s. 49.
13. Vuokraniityt. Be11:2, luetteloita valtiolle kuuluvista niityistä 1863–1878. Iin ha. OMA.
14. Vuokraniityt. Be11:3, valtiolle kuuluvien niittyjen vuokrauspöytäkirjoja 1871–1878. Iin ha. OMA.
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tuksen yhteydessä vielä 1900-luvun alussa todettiin, että kruununmetsätorppareiden neva-
niityt olivat 1–2 peninkulman päässä. Talvella saattoi mennä koko päivä yhden heinä-
kuorman hakemiseen. Tarkastuksessa todettiin myös, että niityt olivat huonotuottoisia ja
hallanarkoja: ”Paremmat suotkin ovat näet talollisten hallussa, joita ne viljelevät ns. nau-
tintoniittyinä. He ovat nimittäin isonjaon yhteydessä saaneet oikeuden yhä edelleenkin
ilman minkäänlaista korvausta kruunulle viljellä.”15 Luonnonniittyjen merkitys heinän-
tuottajana säilyi pitkälle 1900-luvullakin, ja niityistä luovuttiin sitä mukaa kuin heinänvil-
jely edistyi.16

Kruununniittyjen vuokrauksella oli erikoinen merkitys metsähallinnolle 1860-luvun
aikana. Ne tuottivat useilla hoitoalueilla enemmän tuloa kuin varsinainen puunmyynti.
Missään vaiheessa kruununniittyjen nautinta tai siitä aiheutuneet ongelmat eivät nousseet
samalla tavalla julkisuuteen kuin se osapuoli, joka näistä niityistä sai heinänsä talvella.
Tämä julkisuuteen noussut osapuoli oli karja ja nimenomaan pohjoissuomalaiset lehmät.
Pohjois-Suomen kruununmetsien sisällä oli niin runsaasti niityiksi luontaisesti sopivia
soita, että suurta kamppailua tästä resurssista ei syntynyt. Varsinkin kun talolliset saivat
rahalla vuokrattua niittymaita.

Karjan laiduntaminen yhteismailla kuului ikimuistoisiin oikeuksiin. Metsälaitumilla
käynyt karja tarvitsi paimenensa, joka piti huolta siitä, ettei karja kulkenut pelloilla ja nii-
tyillä. Myös petovaaran vuoksi karjaa paimennettiin. Tärkeimmät heinänkasvuun tarkoi-
tetut niityt aidattiin, jotta metsissä kulkenut karja ei olisi polkenut niittyjä. Aitaaminen oli
hoitoa ja suojelua, joka perustui vanhaan käsitykseen siitä, että raivatut maat piti suojata
aidoilla. Lakiin aitauspakko tuli vuonna 1734. Asetuksen mukaan aitaamatonta yhteis-
maata sai pitää eläinten laitumena, jos siihen voitiin osoittaa laillinen osuus. Niin kauan
kuin maat olivat yhteisiä, varsinaisia laiduntamisrajoituksia ei ollut. Kyläkunnilla sai olla
laidunalueita yhteismailla. Yhteisistä metsälaitumista seuraava askel oli tilarajoiltaan
aidattu eli rajoitettu metsälaidun. Peltojen, niittyjen ja hakojen lisäksi aidattiin metsälaitu-
mia. Metsälaidunten aitaaminen tuli yleiseksi vasta isonjaon jälkeen, joten Pohjois-Suo-
messa rajoitetut metsälaitumet tulivat yleisimmin käyttöön aikaisintaan 1800-luvun lop-
pupuolella. Metsämaiden aitaaminen ei kuitenkaan koskaan täysin yleistynyt, koska se
olisi ollut hankalaa. Mieluummin jatkettiin laiduntamista yhteisillä mailla.17 Jonkinlaisia
ohjeita aitaamisesta oli myös vuoden 1851 metsälaissa, jossa aitaus- ja rauhoitusvelvolli-
suus ulotettiin kaikkiin kaskiin, joita ei ollut raivattu pelloksi ja niityksi. Rauhoitusaika
määrättiin alkavaksi toisen viljasadon korjuun jälkeen.18 

Pohjois-Suomen lehmien laidunkausi alkoi yleensä poikimisella, jonka jälkeen lehmät
alkoivat herua eli lypsää paremmin tuoreen ruohon ansiosta. Alkukesästä karja kuljetettiin
metsiin tai kesantopelloille; loppukesästä karja pääsi niityille heinänteon jälkeen äpärettä
syömään. Suomalainen maatiaiskarja oli tottunut kulkemaan pitkin metsiä ja nevoja ruo-
kansa perässä pitkälle myöhäissyksyyn. Eläinten kesäruokinta perustui eläinten vapaaseen
laiduntamiseen. Myös kaskeaminen metsänkäyttömuotona ja viljelymuotona takasi pai-
koin sen, että karjalle riitti kesäaikana laidunmailla ruokaa. Kaskiahoja saatettiin käyttää

15. Metsätalouden tarkastukset 1908–1909, s. 67. Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitel-
mat, Pohjois-Taivalkoski 1908–1922. Mha. KA.

16. Vahtola 1988, s. 34.
17. Jäntti 1945A, s. 30, 36; Soininen 1975, s. 150–154.
18. Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaanmaassa 9.9.1851; Lampimäki

1939, s. 44.
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laitumina, joko aidattuna tai aitaamattomina. Kaskiahoilla oli suurempi merkitys laitu-
mina kuin talvirehun tuottajana, ja kaskiahojen onkin arvioitu tuottaneen pääosan laidun-
rehusta. Heikinheimon kaskitutkimuksen mukaan ”melkein yhtä varma kuin viljan viljely
kaskessa on nimittäin alan laiduntaminen”. On laskettu, että satavuotisen kaskikierron
aikana 68 vuotta meni laiduntamiseen, 20 vuotta kaskeen, paloon ja viljan viljelyyn sekä
12 vuotta niitettävään ahoon. Helanderin mukaan kaskenviljely johti aina kasken aitaami-
seen viimeistään ennen ensimmäistä kylvöä.19 Kaski laitumena palvelikin osassa Suo-
mea varsin pitkään karjanomistajia. Parin viljasadon jälkeen kasket jäivät kasvamaan hei-
nää, kunnes kaskiahot alkoivat metsittyä. Vähitellen kaskikulttuurin väistyessä polton jäl-
keiset laitumet katosivat ja entiset paremmat niityt, heinäiset ahot ja lehtomaiset metsä-
maat muutettiin pelloiksi.20

Metsähallinnon perustamisen yhteydessä karjan laiduntamiseen oli lyhyt viittaus vuo-
den 1859 ohjesäännössä, jolla kruununmaiden asukkaiden, lähinnä metsänvartijan karjan
laiduntaminen otettiin huomioon: ”… hän ei Metsänhoitajan luvatta ja osoituksetta saa
kasvavia puita kaataa, eikä metsämaata laitumina pitää.”21 Yleinen tapa laiduntaa karjaa
kruununmetsissä tuli kuin huomaamatta luvanvaraiseksi.

Niittyjen ja peltojen aitauspakko oli voimassa vuoteen 1864, jolloin asetus sääti, että
kotieläimiä pitänyt oli velvollinen aitauksella tai paimentamisella itse varjelemaan, ettei-
vät eläimet päässeet vieraiden tiluksille. Vastuu eläinten tekemistä tuhoista oli omistajalla.
Asetus merkitsi aitausrasituksen lisääntymistä varsinkin niillä alueilla, joilla maat oli jo
jaettu isonjaon myötä. Asetus ei suinkaan vähentänyt aitausten tekoa, koska jokainen oli
luonnollisesti halukas erottamaan maansa omia kotieläimiä varten. Pohjois-Suomen har-
vaanasutuilla ja laajoilla seuduilla aitojen teko jäi kuitenkin vähemmäksi, koska vanhan
tavan mukaan lehmät oli totuttu pitämään yhteisillä laitumilla. Esimerkiksi Iijokilaak-
sossa kunnat päättivät, ettei metsiä kannattanut aidata. Niityt ja pellot pidettiin vanhan
tavan mukaan aidattuina ja karjanlaitumet säilyivät yhteisinä.22

Vuoden 1864 asetuksen mukaan tilalliset saivat kihla-, käräjä- ja kirkkokunnittain
perustaa tilusrauhoitusyhdistyksiä. Tarkoituksena oli näin vähentää tilarajojen aitaamista
ja pyrkiä usean tilan metsäalojen aitaamiseen yhteislaitumeksi. Käytännössä tilusrauhoi-
tusyhdistyksiä ei juurikaan perustettu. Vasta vuonna 1921 tuli asetus, joka suojasi tilukset
kotieläinten vahingonteolta. Sitä ennen maanomistajat joutuivat itse aitaamaan niittynsä
ja peltonsa; vasta 1900-luvulla siis siirryttiin todellisten laitumien aitaamiseen. Myös
yhteislaitumien aitaaminen tuli mahdolliseksi. Paitsi peltoja ja niittyjä myös maantiet,
pihat, lehmien lypsypaikat, heinäsuovat ja hakalaitumet jouduttiin aitaamaan. Aitaami-
nen vaati paljon työtä ja varsinkin puuta, sillä taloa kohden saattoi aitaa olla useita kilo-
metrejä. Suomea onkin kutsuttu maailman aitarikkaimmaksi maaksi.23

Karjatalouden merkityksestä Pohjois-Suomelle kertoo sekin, miten Arvo Soininen on
luokitellut Suomen maatalousalueet kolmeen päälohkoon eli Länsi-Suomen peltoviljely-
alueeseen, Itä-Suomen kaskiviljelyalueeseen sekä Pohjois-Suomen karjatalousalueeseen.
Oulun läänin osalta Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseutu kuuluivat

19. Soininen 1975, s. 161; Jäntti 1945A, s. 37; Heikinheimo O. 1919, s. 105–106; Helander 1949, s. 446.
20. Multamäki 1916, s. 1–2.
21. Keisarillisen Majesteetin armollinen Ohje-sääntö, koskewan kruununmetsäin hallitusta Suomen Suuriruhti-

nanmaassa, 13.5.1859, 8 §.
22. Oulun Wiikkosanomia 48/1958; Helander 1949, s. 444–446; Rytkönen 1978, s. 245–246.
23. Helander 1949, s. 447.
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Pohjanmaan peltoviljelyalueeseen. Kaski- ja tervatalous luonnehtivat Kainuun aluetta.
Muu osa Pohjois-Suomea oli vahvasti karjatalousvaltaista. Rovaniemellä, Kemijärvellä,
Kuolajärvellä ja Muonionniskassa 1800-luvun alussa jopa 80–95 % rahatuloista saatiin
karjantuotteista.24

Väkimäärän lisääntyessä peltoalaa ja karjanlantaa olisi tarvittu enemmän tuotannon
tehostamiseksi. Karjaa yritettiin lisätä lannoituksen vuoksi sekä vetojuhdiksi. Kaikille
eläimille ei kuitenkaan riittänyt rehua. Viljelyksien laajentuessa karjamäärä siis kasvoi, ja
laitumen puute korvattiin antamalla lehmien laiduntaa metsissä. Eri puolilla Oulun lääniä
nautakarjaa arvostettiin hyvin eri tavalla 1800-luvun puolessavälissä. Kuvernöörien kerto-
musten mukaan parhaiten karjaa hoidettiin Lapin kihlakunnassa, Kemin ja Tornion pitä-
jissä sekä kaupungeissa. Muualla läänissä hoito ja ruokinta olivat heikkoa, vaikka Poh-
jois-Suomessa karjan ruokinta oli perinteisesti parempaa kuin keskimäärin muualla Suo-
messa. Jonkinlaista parannusta karjanhoidossa oli näkyvissä 1860-luvun katovuosien
koettelemusten sekä voin hinnan kohoamisen myötä. Karjatalouden merkitys kasvoi luon-
nollisesti huonojen satojen ja nälkävuosien takia.25

Arvo Soininen on vertaillut Suomen eri alueiden karjan määrää laskemalla 1800-luvun
keskimääräistä karjavarallisuutta henkeä kohden. Yksiköksi on määritelty nautayk-
sikkö.26 Vertailun mukaan koko maahan verrattuna Pohjois-Suomen karjakanta henkeä
kohden oli korkea. Varsinkin Pohjois-Pohjanmaan karjakannan kasvu oli huomattavaa.
Tilanne olisi aivan päinvastainen, mikäli verrattaisiin nautojen lukumäärää suhteessa alu-
eiden hehtaarialaan. Soinisen keräämät tiedot perustuvat Böckerin ja kuvernöörien kerto-
musten tietoihin.27 Samoihin lähteisiin nojautuen Multamäki laski vuonna 1916, että vuo-
sien 1850–1910 välillä kasvoi karjamäärä koko Suomessa 74 %.28 Vuonna 1825 Suo-
messa oli runsaat 60 000 nautaa. Vuoteen 1880 mennessä määrä oli kaksinkertaistunut.
Nopeinta kasvu koko maassa oli 1850-luvulla, mutta samanlaista nopeaa kasvua ei näky-
nyt Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen osalta kasvun hidastumista on selitetty sillä, että
voinvienti Ruotsiin heikkeni 1840-luvulta alkaen. Lisäksi Pietarin uusille markkinoille
Pohjois-Suomesta oli liian pitkä matka. Soininen on myös arvioinut, että 1860- ja 1870-
lukujen karjatalous hidastui voimakkaan puutavaratalouden vuoksi.29 Eli Soinisen päätel-
män perusteella tuloja alkoi tulla metsätaloudesta, eikä karjan määrää lisätty samalla
tavalla kuin muualla maassa.

Vielä vuosina 1856–1865 Tornion, Oulun ja Raahen kautta vietiin vuosittain keski-
määrin runsas 17 % Suomen voista. Vuosina 1866–1870 vientimäärä oli laskenut alle 9 %
koko maan viennistä. Vaikka 1860-luvun lopulla pohjoisten satamien kautta kulkenut
voinmäärä kasvoi noin puolitoistakertaiseksi, niin muun maan viety voinmäärä kolmin-
kertaistui.30 Karjamäärän kehityksen pysyminen paikallaan koko Pohjois-Suomessa liit-
tynee enemmänkin katovuosiin kuin metsätuloihin. 

24. Kerkelä 1992, s. 139–140; Massa 1983, s. 44; Soininen 1975, s. 19.
25. Salo 1993A, s. 81–82.
26. Nautayksikkö = kaksi hevosta, täysikasvuinen nauta, nuori nauta 1/2, sika 1/3, lammas 1/8. Soininen 1975,

s. 211. Tässä yhteydessä olen rajannut hevoset, lampaat ja siat tarkemman käsittelyn ulkopuolelle, koska
lähteissä nämä eivät nouse juurikaan esille.

27. Soininen 1975, s. 211.
28. Multamäki 1916, s. 3.
29. Soininen 1975, s. 210–214.
30. SVT 1:2–5.
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Iijokialue oli vankkaa karjatalousaluetta ja voin kasvava vienti 1800-luvulla vahvisti
tätä elinkeinohaaraa. Vuonna 1882 koko Taivalkoskella laskettiin olleen taloa kohden
seitsemän lehmää. Pudasjärven Naamangassa oli 12 ja Sarajärvellä 11,9 taloa kohden.
Pudasjärven nimismies totesikin jo vuosien 1866–1870 kertomuksessa, että metsänmyyn-
nin väheneminen paremman valvonnan myötä laittoi väestön keskittymään enemmän
maanviljelykseen, mutta vielä enemmän karjanhoitoon.31 

Sen sijaan kruununmetsätorppareiden lehmämäärät torppaa kohden jäivät sangen pie-
niksi kautta koko Pohjois-Suomen. Esimerkiksi Iin hoitoalueen 20. vartiopiirin (Luoteis-
Taivalkoskea) viiden kruununmetsätorpan ja metsänvartijan lehmät yhteen laskettuna oli-
sivat melkein mahtuneet tavallisen sarajärveläisen talon navettaan. Kruununmetsätorpilla
oli yhteensä yhdeksän lehmää, 19 lammasta, yksi hevonen ja neljä hiehoa tai vasikkaa.
Näiden lisäksi metsänvartijalla oli neljä lehmää, yksi hevonen, yksi lammas ja yksi
hieho.32 Taivalkosken koko kunnan osalta on tarkempia tietoja karjamääristä vasta 1900-
luvun alusta. Vuonna 1910 Loukusan kylässä oli 103 lehmää ja 115 lammasta.33 Tästä
lehmämäärästä noin viidesosa kuului torpille. Niin torppareiden kuin torppareiden eläin-
ten lukumäärä oli kaksinkertaistunut 40 vuodessa.34 Muuten kehitys polki paikoillaan,
sillä kruununmetsätorpassa ei pystytty kasvattamaan eläimiä sen enempää kuin 40 vuotta
aikaisemmin.

Luotto karjatalouteen oli kasvanut selvästi 1860-luvun katovuosien jälkeen, ja kas-
vava karjakanta tarvitsi lisää laitumia. Ja näitä metsälaitumia oli juuri kruununmetsissä.
Mielenkiintoista oli se, että hoitoalueiden vuosikertomuksiin tuli mainintoja luvattomasta
laiduntamisesta kruununmaalla juuri samaan aikaan, kun metsähallinnon puunmyynti
lähti nousuun. Lehmä alkoi olla yhä enemmän uhka nousuun lähteneelle metsätaloudelle.
Vuodesta 1874 lähtien hoitoalueet alkoivat toimittaa entistä tarkempia tietoja yksityisten
laiduntamisesta kruununmetsissä, aikaisemmin lehmien laiduntaminen oli jäänyt vähälle
huomiolle. Oltiin astumassa laidunmaksukauteen, ja merkkinä siitä metsänhoitajille lähe-
tettiin kahdenkokoisia poletteja35 eli veromerkkejä, jotka piti kiinnittää eläimiin merkiksi
maksetusta laidunmaksusta. Luonnollisesti kaikki kruununmetsissä laiduntaneet eivät
poletteja hankkineet, olihan lehmät ennenkin kruununmetsissä kulkeneet. 

Kalajoen hoitoalueella laiduntaja joutui ensimmäisen kerran vastuuseen luvattomasta
laiduntamisesta vuonna 1875. Kaksi laiduntajaa vapautettiin näytön puutteessa ja muiden
osalta asia lykkääntyi edelleen asian selvittämiseksi. Oulun tarkastuspiirin muilla hoito-
alueilla luvaton laiduntaminen ei vielä aiheuttanut ongelmia ainakaan vuosikertomusten
mukaan,36 tai siitä ei ainakaan vielä raportoitu.

Vähitellen yksityisten ihmisten lehmät kruununmetsissä alkoivat työllistää virkamie-
hiä. Iin hoitoalueen metsänpäällysmies (tarkastaja) Pehrman oli marraskuussa 1876 sitä
mieltä, että laiduntamisoikeuden eli vapaan kulun kruununmetsissä pitäisi säilyä ennal-
laan. Perusteena oli se, että Iijokilaakson alueella laitumista oli puute. Lisäksi kruunun-

31. Rytkönen 1878, s. 234–237.
32. He 3.1, kruununtorppia koskevia luetteloja, verollepanoja y.m. 1864–1886. Iin ha. OMA; Hi6:1, erilaisia

hoitoalueelta lähetettyjä ilmoituksia 1864–1874. Iin tpa. OMA. Vartiopiirin koko oli noin 36 500 tynnyrina-
laa.

33. Rytkönen 1989, s. 89–90. Taivalkoskella oli vuonna 1910 1129 lehmää ja 1113 lammasta.
34. Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski 1908. Mha. KA. 
35. Numismaatikko Pekka Nygård kirjoittaa artikkelissaan Laiduntamispoletit – osa metsätaloushistoriaa, ettei

hän ole onnistunut etsiskelyistään huolimatta löytämään alkuperäisiä poletteja. Nygård P. 2000, s. 88–90.
36. Db:1, vuosikertomukset eri hoitoalueilta 1875. Oulun tpa. OMA.
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metsien alue oli niin laaja, että vahingot jäisivät pieniksi. Myös metsänistutuskokeilut oli-
vat niin vähäisiä, ettei niilläkään ollut merkitystä. Mikäli metsähallitus alkaisi kerätä mak-
suja, niin herjausten kuuleminen olisi taattua. Väestö ei vapaaehtoisesti maksaisi maksuja,
eikä vähäinen henkilökunta ehtisi laiduntamista valvoa.37 Kokemuksen ja kentän syvä
rintaääni ei kuitenkaan kantanut Helsinkiin asti. Olihan esimerkiksi metsänpäällysmies
enemmän liikkeellä kentällä kuin esimerkiksi metsänhoitaja, joten Perhman tunsi karjata-
louden suuren merkityksen Iijokilaaksossa. Ilmeisesti metsänpäällysmiehen lausunnoilla
ei kuitenkaan ollut samanlaista painoarvoa kuin metsänhoitajan lausunnoilla.

Myös valtiopäivillä pohjoissuomalaiset talonpoikaissäädyn edustajat antoivat vuoden
1877 helmikuussa useita pyyntöesityksiä, jotka koskivat laiduntamisasioita. Edustajat
Nils Grundström Kemin ja Lauri Keränen Kajaanin tuomiokunnasta esittivät, että rajanaa-
purien eläimille olisi annettu vapaa kulku viljelemättömillä kruununmailla. Perusteena oli
se, että metsähallitus oli kieltänyt rajanaapureita laskemasta eläimiään kruunun metsäpii-
rin sisälle. 

Israel Karvosenoja Piippolan tuomiokunnasta totesi omassa esityksessään, että hyvin
nousuun lähtenyt karjatalous oli joutunut vaikeuksiin, ”syystä että kun aikoina, joina ei
nykyistä tilusrauhoitusta eikä Metsähallitusta vielä arvattu aavistaakkaan tuleviksi ja joina
siis kotoeläimet saivat vapaasti käydä kaikilla aitaamattomilla mailla, tiloille maita erotet-
taessa ei ole huomattu niitä varata laitumilla, jonka vuoksi ne nyt, kuin kruunukaan ei
enään anna maillansa käydä maakunnan eläinten, tulevat laitumia puuttumaan”.

Edusmies Keräsen mukaan paikkakunnilla, joissa laitumet olivat yhteisiä, ongelmia
syntyi silloin, kun yksityisten eläimet kävivät kruununmetsissä ja kruununtorppareiden
eläimet kävivät talollisten mailla. Tilusrauhoitus ei ollut sama kaikille, koska kruunu ei
laittanut raja-aitoja maittensa ympärille. Karvosenoja muistutti, että aikana jolloin tilus-
rauha-asetusta ei vielä ollut, kukaan ei huomannut, että taloille olisi pitänyt antaa karjan-
laitumia, sillä kaikki karja sai käydä vapaasti kruununmailla. Pyyntöesitykset hylättiin.38

Vaikka pyyntöesitykset hylättiin, laiduntamisasia oli nyt nostettu julkisuuteen. Edusmie-
het tiedostivat hyvin karjatalouden suuren merkityksen paikallisten asukkaiden elämässä. 

Vuonna 1877 metsähallitus esitti senaatille tiettyjä selviä sääntöjä, joiden mukaisesti
valtion metsämailla saisi laiduntaa. Niinpä keisarillisen senaatin päätöksellä 3.5.1877
muutkin kuin valtionmaiden asukkaat saivat laiduntaa laidunmaksua vastaan kruunun-
mailla. Valtionmaiden asukkaat saivat laiduntaa hevosia, nautaeläimiä, poroja ja poik-
keustapauksissa lampaita; ehtona oli että puuntaimet piti varjella. Metsähallinnolla oli
oikeus rauhoittaa metsäalueita kokonaan laiduntamiselta, mutta näistä rajoituksista piti
ilmoittaa kirkossa ennen laidunkauden avausta. Etukäteen metsäkasöörille piti suorittaa
hevosesta 1,50 markkaa, naudasta yksi markka ja lampaasta 40 penniä. Eläinten kaulaan
piti laittaa laidunmerkki, ja joka viidennelle piti laittaa vielä kello kaulaan.39

Välittömästi vuoden 1877 laidunkauden alkamisen myötä väestö alkoi valittaa sano-
malehtien palstoilla uudesta käytännöstä. Sodankylästä Kaiku-lehteen lähetettiin kahdek-

37. Metsänpäällysmies Pehrman Forsströmille 1.11.1876. Ea4:2, Iin hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1875–1877.
Iin tpa. OMA. ”Hvarvid trakasserier af mångahända slag oundvikliga, då befolkningen såsom erfarenhet
torde hafva visat, icke godvilligt lär betala sådana afgifter ...”. ”… flertalet af lägenheter härstädes äro i sak-
nad af tillräckliga betesmarker.”

38. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 16.2.1867, s. 176.
39. Laiduntamista säännelleet määräykset annettiin 3.5.1877 ja 8.5.1879, eli juuri laiduntamiskauden alkaessa.

Iin tarkastuspiirissä vero oli 50 penniä hevoselta, lehmältä 25 penniä ja 10 penniä lampaalta.
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san pahan lista. Pahojen listalle olivat päässeet muun muassa katovuosi ja verotus. Seitse-
mäs paha oli se, ”kun laskemme wähät eläwämme laitumelle ja menewät kruunun met-
siin, niin otetaan kiini. Saamme lunastaa ja weron maksaa.” Sodankyläläinen kirjoittaja
piti pahana myös sitä, että metsästä haetuista jäkälästä, aitapuista, ladon hirsistä ja lehdek-
sistä piti maksaa metsähallitukselle.40

Seuraavana vuonna valitus vain lisääntyi eri puolilla Pohjois-Suomea. Helmikuun
alussa Kaiussa hyrynsalmelaisen nimimerkki T. K.:n mukaan talousseurat neuvoineen ja
ohjeineen yrittivät edistää karjanhoitoa ja maanviljelystä: ”Waan tämäkin piiri näytään
metsähallituksen puolelta supistettawan niin pieneksi kuin mahdollista.” Tyrmistys lienee
ollut suuri, kun eri hoitoalueiden kirkoissa luettiin ”määräyksiä niistä ehdoista joilla eläi-
miä saa syötellä maan kruununmetsistä”. Esimerkiksi Paltamon kirkossa luettiin määräys
polettien hankkimisesta 28.7.1978.41

Alkukesästä Hyrynsalmelta 1878 lähetetyssä kirjeessä todettiin olon olleen kuin ora-
valla, jolle oli tullut lähtö velan ottoon. Syynä oli uusi laidunlaki: ”Ja se on tuo uusi
armollinen sääntö eläinten syöttämisestä kruunun metsissä. Tätä jo puhuttiin ja kuulutet-
tiin kirkossakin, että sääntö siitä tulee semmoinen kuin tulikin; waan toiset wirkamiehet-
kin kuuliwat ja sanoiwatkin, ettei se muka tulisi laiksi ainakaan wielä tänä kesänä. Waan
kuinkas käwi.” Käytännössä metsähallinnon ja karjanomistajien välille ongelmia syntyi
eniten silloin, kun karjaa kuljetettiin laitumille. Kruununmaat sijaitsivat useasti yksityis-
ten maitten välillä, jolloin lehmät pakostakin ylittivät kruunun rajoja, suorastaan juoksivat
kruununmetsien läpi. Ylityksestä piti maksaa laidunmaksu, vaikka karja ei olisi jäänyt-
kään laiduntamaan kruununmetsiin. Keino ylityksen estämiseen olivat aitaukset, joita
kruunu itse ei kuitenkaan tehnyt maittensa ympärille. Sen sijaan yksityisten piti maansa
aidata tai paimentamalla pitää karja oikealla alueella. Tästä luonnollisesti tuli kuluja kar-
janomistajille. Hyrynsalmelaisen kirjoittajan mukaan eräät olivat niin närkästyneitä, että
katsoivat parhaimmaksi muuttaa Amerikkaan.42 Pudasjärveläisiä laidunmaksu kiusasi
niin paljon, että he kävivät senaatissa asti anomassa armoa laidunmaksuista, mutta vas-
tauksena oli ”maksa pois tai saat sakkoa”.43

Karjanomistajien tietoon laiduntamiskäytäntö tuli myös sanomalehtien, kuten Kaiun ja
Pohjois-Suomen, välityksellä.44 Yksityiskohdista kuulutettiin45 kirkossa, ja esimerkiksi
Sodankylän hoitoalueen metsänhoitaja ilmoitti asiasta seuraavasti:

”Täten käsketään itsekutakin, joittein elävät ovat kesälaitumella kruunun metsässä, että heti-
miten fallesmannin luona lunastaa sanotuille elukoille kilkulat, jos tahtovat välttää seurauk-
set kuin laki ja asetukset määräävät.
Sodankylässä 23 päivä kesäkuuta 1879
Nils Gustav von Schantz”46

40. Kaiku 7/1878; Kaiku 24/1878.
41. Kaiku 27/1878. Kuulutus 28.7.1878. E2b:1, sekalaisia kiertokirjeitä 1861–1899. Kajaanin ha. OMA.
42. Kaiku 27/1878. Muissakin sanomalehdissä kirjoitettiin laajasti uudesta laita, kuten Uudessa Suomettaressa

51/1878.
43. Kaiku 42/1878.
44. Sananen laidunverosta kruunun metsissä Pohjois-Suomi 91/1878; Laidunvero Pohjois-Suomi 5/1878;

Uuden-aikainen vero Kaiku 7/1879.
45. Kirkonkuulutuksia tutkinut Alanko toteaa: ”Kirkonkuulutusten tutkimisen jälkeen esivallan valvontamenta-

liteetin olemassaoloon on suhtauduttava varauksella. Kuulutukset eivät anna sellaista kuvaa, että valvonta
olisi ollut järjestelmällistä ja kansan kaikkiin tekemisiin puuttuvaa.” Alanko 1996, s. 124.
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Metsänhoitaja von Schantzin käyttämä termi 'kilkulat' on hauskimpia versioita suomen-
kieliseksi esitykseksi lehmien veromerkille. Kilkulat olivat oikeastaan puisia merkkejä,
joita porojen omistajat käyttivät eläimiensä merkitsemiseen. Yleensä veromerkkiä nimi-
tettiin poletiksi.

Laiduntaminen kruununmailla helpottui jonkin verran sen kautta, että kaskimaita
vuokrattiin laitumiksi kruununmaista. Esimerkiksi Kajaanin kihlakunnassa oli 33 tynny-
rinalaa kaskimaata vuokrattuna laitumeksi vuonna 1877. Vuokraa vastaan kihlakunnan
kruununmailla laidunnettiin vuonna 1881 parhaimmillaan 266 eläintä.47 Taimistoa piti
suojella aitaamalla tai paimentamalla, ja erityisesti piti huomioida ulkomaiset puulajivil-
jelmät ja kasvustot. Jos metsähallinto joutui laittamaan aitoja, niin karjanomistaja joutui
maksamaan kustannukset. Paimenien piti käsitellä varoen tulta, eikä heillä ollut oikeutta
virittää ansoja metsiin eikä pilkoittaa puita taikka kiskoa tuohta. Jos edellä mainittuja
ehtoja ei noudatettu, laiduntamisoikeus saatettiin menettää pitkäksi aikaa. Valvonta jäi
metsänvartijoille ja muille metsäviranomaisille.48

Metsänhoitajat itsekään eivät olleet innostuneita laidunmaksujen keräämiseen. Iin met-
sänhoitaja F. W. Juselius selitti vuoden 1879 alussa ylimetsänhoitajalle, kuinka olisi syytä
alentaa laidunmaksua. Juseliuksen toive toteutui, sillä toukokuusta lähtien maksu hevo-
selta oli yksi markka, 50 penniä lehmältä ja lampaasta 20 penniä.49 Mutta metsänhoitajien
kaikki toiveet eivät toteutuneet, vaan he saivat toimia edelleenkin polettien vuokraajina.
Laidunmaksua ei kuitenkaan aina saatu kerättyä, vaan asia vietiin käräjille. Esimerkiksi
Muonion hoitoalueelta metsänhoitaja P. Östring yritti saada lakiteitse perättyä maksuja
vuonna 1879, mutta vuoden 1881 käräjillä laiduntajat vapautettiin näytön puutteessa.50

Kruunun laidunverosta, kuten sitä yleisesti nimitettiin, valitettiin niin lehtien palstoilla
kuin valtiopäivilläkin. Esimerkiksi Hyrynsalmella vero koettiin raskaaksi, koska yksityis-
ten karjanomistajien oli pakko päästää karja kruununmetsiin. Yksittäiset metsäpalstat
nähtiin juuri päättyneen isonjaon seurauksena liian pieninä.51 Iissä Oulun lehteen kirjoit-
taneen mukaan ”karjanlaitumista täällä on myös tahtonut ahdistus olla, että ei mikään
ihmisten pitoeläin saisi kruununmaalle ilman rahatta jalkaansa astus. Juuri niin kuin ei
tämä maan paikka oliskaan ihmiselantoa varten luotu.”52

”Kilkuloitten” kiinnittäminen ei innostanut pohjoisemman Suomen metsänhoitajia-
kaan. Rovaniemen hoitoalueelta metsänhoitaja piti laiduntamissäännöksiä täysin sopimat-
tomina ja liian kalliina ratkaisuna pohjoisille alueille. Lisäksi laiduntamismaksut olivat
aiheuttaneet levottomuuksia. Metsänhoitajan mielestä jokaisella, joka on ollut asian
kanssa tekemisissä, pitäisi olla asia sydämellään. Vuoden 1881 vuosikertomuksessa
samainen metsänhoitaja totesi, että Rovaniemen hoitoalueella oli parhaillaan kuusi tapa-

46. DIa:1, kirjekonseptit 23.6.1879. Sodankylän ha. OMA; II Ef:7, saapuneita kuulutuksia 1878–1880. Sievin
ka. OMA. Haapajärvellä 60 kilometriä Sievistä asunut metsänhoitaja ilmoitti, että häneltä sai poletit eläi-
mille. Torppareita kovisteltiin ilmoittamaan majaeläimet metsänhoitajalle. Sievissä vietiin yleisesti lehmät
kesäksi karjamajoille sydänmaille.

47. Mustonen 1885, s. 164.
48. Laitakari E. 1960, s. 62–63.
49. Juseliuksen kirje 13.2.1879. Ea4.3, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1878–1886. Iin tpa. OMA; Keisarilli-

sen senaatin määräys 8.5.1879.
50. CIa:35, talvi- ja syyskäräjät 1879, 21§. Muonion käräjäkunta, Cia:37, talvi- ja syyskäräjät 1881. Muonion

käräjäkunta. Lapin tka. OMA.
51. Esim. Kaiku 7/1878.
52. Oulun lehti 4/1882.
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usta käräjillä laittomasta laiduntamisesta.53 Myös Pudasjärvellä jokijärveläistä (Taival-
koski) talonpoikaa Lauri Koitilaa koetettiin saada vastuuseen laittomasta laiduntamisesta.
Todistajiksi oli saatu itse nimismies ja kyytirättäri. Tosin puolueettomista todistajista ei
ollut metsähallinnon kannalta mitään hyötyä, koska todistajat eivät pystyneet tuomaan
mitään valaistusta asiaan.54

Iin hoitoalueella laskettiin kesällä 1887 eri vartiopiireissä laiduntaneen 126 hevosta,
759 lehmää ja 4622 lammasta. Yhtä lehmää kohti kruununmaata olisi ollut runsaat 900
hehtaaria. Omistajien lehmäluku vaihteli yhdestä lehmästä 32 lehmään. Myös Hirvaskos-
ken sahan omistukseen merkitty karja käyskenteli Pudasjärven kruununmetsissä. Leski
Greta Hepola Tannilan kylästä maksoi vuosina 1884–1885 25 penniä kruunulle yhden
lehmän laiduntamisesta. Vuonna 1887 Hepolan lesken lehmää ei ollut enää mukana lai-
dunmaksulistalla. Tiedot eläinmääristä perustuivat useimmiten metsänvartijoiden anta-
miin tietoihin. Aina tiedot eivät liene olleet kovin täsmällisiä, sillä metsänvartija Jussi Pit-
känen oli ilmoituslappuseensa todennut erään talon kohdalle eläinten määrästä: ”Minä en
tiijä niihen hevosista kun on kestikivari.”

Samalla kun metsänvartijat tekivät selkoa lehmistä ja muista eläimistä, niin saatettiin
hoitoalueen metsänhoitajalta kysyä neuvoa muihinkin asioihin. Metsänvartija Abram
Karen kyseli samalla lupaa antaa puutavaraa Aukusti Kelalle. Lappusen reunasta löytyi
myös seuraava kysymys: ”Herra vorsmestari antaisi tietoa että saapiko Matti Kylmä-
luoma parannella huoneita. Niisä ei tarkene talavella.”55 

Myös Pellon ja Turtolan alueella paikallinen metsänvartija Tuomas Juho (Jåhan)
ilmoitti: ”Metsän Hoitajan toimesta krunun määräyksestä olen mie ylösottanut Kansalais-
ten elukat ...”. Elukoita eli 224 lehmää, 196 lammasta ja 37 hevosta käyskenteli kruunun-
metsissä vuonna 1878 Tornion hoitoalueen 8. vartiopiirissä.56 Varsin erikoislaatuinen
tilanne tuli vastaan Siikajoella. Metsänvartija Halonen ilmoitti kruununmaalla laidunta-
neet sekä ”kuin myös on Entisen Metsän vahin Antti Rivinojan Lehmät ollet Kruunun
maalla kesänäkin vaan mitä niille tehtäneen kun ne on talviakin olleet täällä”.57

Vaikka laidunmaksujen korkeudesta myös valitettiin, niin ne eivät kuitenkaan olleet
metsähallitukselle mikään tulonlähde. Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Forsström laski,
että vuosittain keskimäärin saatiin noin 200 markkaa laidunmaksuja. Veroja ei saatu
1890-luvulla edes 100 markkaa vuodessa. Ylimetsänhoitaja totesi: ”Tätä veroa siis ei
suinkaan tulojen vaan ainoastaan tavan vuoksi kanneta, nimittäin, ettei kruununmetsien
vapaa käyttäminen karjan laitumena pääsisi tavaksi.”58 Laidunmaksut alenivat vasta vuo-
sisadan lopulla. Ennen vuotta 1908 laidunmaksu muualla Suomessa vaihteli hevosilta 20
pennin ja neljän markan välillä ja nautaeläimiltä ja lampailta viidestä pennistä 50 pen-
niin. Oulun läänissä vuotuiseksi laidunmaksuksi hevosille ja naudoille tuli 10 penniä.

53. Berättelse angående förvaltningen av Rovaniemi revier för år 1881. Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset
1860–1881. Kemin tpa. OMA.

54. CIa:73, talvikäräjät 1880. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA. 64 §:ssä todettiin, että nimismies
Matts Koitila ja kyytirättäri Jakob Koitila olivat puolueettomia ”… men kunna ingen upplyssning i saken
avgifva …”.

55. Be11:1, tilejä laidunveromerkeistä, eläinten laiduntamista koskevia asiakirjoja v. 1874–1887. Iin ha. OMA.
56. BVe:1, luetteloja kruununmailla laitumella käyneiden eläinten omistajista ja heidän laidunmaksuistaan

1878–1879. Tornion ha. OMA.
57. Förteckning öfver personer som utan tillstånd låtit under förlidne sommar sina kreatur beta å kronojordar

1884. Be11:1, luetteloja henkilöistä, jotka ovat käyttäneet karjaansa laitumella valtion maalla 1875–1900.
Kestilän ha. OMA. Siikajoen hoitoalueen paperit ovat Kestilän hoitoalueen arkistossa.

58. Forsström 1892, s. 396–397.
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Maksut olivat puolta alhaisemmat kuin muualla maassa. Jos eläimet kulkivat ainoastaan
kruununmaiden läpi omille tiluksille, maksua ei kannettu.

Aikaisemmin erimielisyyttä oli syntynyt enimmäkseen siitä, että eläimistä oli pitänyt
maksaa veroa niiden kulkiessa kruununmaitten läpi omille laitumille.59 Esimerkiksi Iin
pitäjän oijärveläiset olivat matkanneet Ouluun valittamaan kenraalikuvernöörille sitä, että
heidän täytyi maksaa kaksinkertainen vero laiduntamisesta. Vero maksettiin siitä, kun
eläimet kulkivat kruununmetsän läpi varsinaiselle laitumelle, joka oli erikseen vuokrattu
kruunulta.60 Myös Taivalkosken Jurmun talollisten Juho Koskelan, Antti Keskitalon,
Matti Kupsun, Daniel Juusolan ja Juho Wäätäjän lehmät matkasivat talojen ulkosaroille
kruununmaiden läpi ilman poletteja, joten seurauksena isännille oli käräjäreissu.61 

Lehmät oppivat hitaasti erottamaan kruununmaat ja yksityiset maat. Vielä 1890-luvulla
mentiin laiduntamisasioissa käräjille. Paltamon forsmestari Alarik Riddelin oli haastanut
käräjille suuren joukon kyläläisiä, jotka olivat kuljettaneet eläimensä omalle maalleen
kruununmaiden läpi. Riddelin itsekin totesi oikeudenistunnossa: ”… selvähän on, etteivät
elukat tiedä mitään rajoja noudattaa, vaan kulkevat yhtähyvin kruunun kuin yksityisten
laitumilla.”62

Vastavuoroisuusperiaate tunnettiin myös laiduntamisessa, sillä yksityiset saivat ylimet-
sänhoitajan luvalla laiduntaa karjaansa kruununmailla, mikäli kruununmaiden asukkaat
kävivät yksityisten mailla.63 Kruununmetsätorppareilla oli vuosisadan vaihteessa hiukan
yli 5 000 lehmää ja noin 2 000–3 000 hevosta. Täysin lehmättömiä torppia oli 7,5 %, ja
tällaiset torpat sijoittautuivat Puolangalta ja Rovaniemeltä pohjoiseen päin. Enemmän
kuin kolme lehmää oli vain 40,2 %:lla kruununmetsätorpista.64

Vuonna 1900 laidunveroa maksettiin 18 637 eläimestä, jotka olivat siis muiden kuin
kruununmaan asukkaiden elämiä. Ennen vuotta 1911 metsähallitus ei ottanut mukaan
tilastoihin eläimiä, jotka olivat laiduntaneet maksutta kruununmetsissä. Arviolta näitä
eläimiä on ollut keskimäärin noin 30 000–40 000 vuosittain, eli suuri osa laidunsi kruu-
nunmailla maksutta.65 Se, mihin tämä Multamäen esittämä arvio eläinten määrästä perus-
tuu, ei selviä hänen artikkelistaan.

Vielä vuonna 1907 metsähallinnon oman ilmoituksen mukaan koko Suomen kruunun-
mailla laidunnettiin 17 191 eläintä, joista laidunmaksua maksettiin 5 812,2 markkaa.
Vuonna 1907 kului umpeen senaatin myöntämä lupa laiduntamiseen veroa vastaan kruu-
nunmailla. Metsähallitus katsoi kuitenkin, että laiduntamisoikeus sai jäädä ennalleen. Lai-
dunverokin sai jäädä alhaiseksi. Jonkinlainen vero katsottiin kuitenkin kohtuulliseksi,
jotta laiduntamisesta ei olisi tullut kruununmaille eikä metsänuudistumiselle pysyvää hait-
taa. Toisaalta metsämaa voitiin tarpeen vaatiessa rauhoittaa kokonaan.66

59. Esimerkiksi paltamolaisia talollisia oli hovioikeudessa 1890-luvulla laidunveromaksujen takia. Talolliset
olivat kuljettaneet lehmänsä kruununmaiden poikki omille laitumilleen. Hovioikeus katsoi, ettei talollisilla
ollut rästimaksuja metsähallinnolle. E3a1:1, senaatin, hovioikeuden ja kuvernöörinviraston päätöksiä ja kih-
lakunnanoikeuden pöytäkirjaotteita 1873, 1882, 1895–1917. Kajaanin ha. OMA.

60. SVT XVII.11, s. 121–124; Kaiku 50/1884. Tämä tapaus on otettu selvästi mukaan Juhana Kokon romaaniin,
jonka taustoja selvitellään enemmän 7. luvussa.

61. 115 §, CIa:80, talvikäräjät 1885. Pudasjärven käräjäkunta. Kemin tka. OMA.
62. Ote pöytäkirjasta, joka tehtiin varsinaisissa syyskäräjissä Säräisniemen pitäjän käräjäkunnassa Kajaanin tuo-

miokuntaa, Iikan talossa alempana mainittavana päivänä 1893. Cb1b:1, rikosasiain kuulustelupöytäkirjoja ja
kihlakunnan oikeuden pöytäkirjaotteita 1890–1920. Kajaanin ha. OMA.

63. Multamäki 1916, s. 5; SVT XVII:11 1907, s. 121–124. 
64. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 59–61.
65. Multamäki 1916, s. 5.
66. SVT XVII:11 1907, s. 121–124.
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Iijokilaaksolaisten laidunveroa vastaan käymän taistelun tulos näkyi vielä 1900-
luvulla. Iin hoitoalueella yhdeltäkään eläimeltä ei kannettu laidunveroa, koska vastaa-
vasti kruununmaiden asukkaiden karja sai käydä ilmaiseksi yksityisten tiluksilla. Vapaan
laiduntamisen perinne jatkui pitkään, sillä vielä toisen maailmansodan jälkeen arvioitiin,
että Lapin läänin ja Kainuun alueella lähes 40 % laitumista oli viljelmien yhteisiä metsä-
laitumia. Varsinaisilla hakamailla ja rajoitetuilla metsälaitumilla kulki murto-osa leh-
mistä.67 Asutustoiminnan jatkuessa jouduttiin kiinnittämään huomiota myös karjan lai-
duntamiseen varsinaisilla laitumilla pienviljelmien elintason kohottajana. Hakamaan
luonteisia metsämaita oli vielä 1920-luvulla valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessä
yli 2,6 miljoonaa hehtaaria.68

Muutos karjan metsälaiduntamisesta varsinaisiin laitumiin ja peltoheinäruokintaan
kävi hitaasti Pohjois-Suomessa. Ennen toista maailmansotaa heinää tuottaneet luonnon-
niityt olivat vielä yleisesti käytössä. Lapissa luonnonniityt korvautuivat heinänviljelyllä
vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäinen metsälaiduntamisen laajuutta koske-
nut kysely tehtiin vasta vuonna 1920. Laiduntamista kyseltiin viljelijöiltä, jotka kuuluivat
karjantarkkailuyhdistyksiin. Kysely tehtiin edistyneiden suurten maanviljelijöiden jou-
kossa. Näiden tilojen keskimääräinen kokonaispinta-ala oli noin 280 hehtaaria, josta vil-
jeltyä oli yli 40 hehtaaria. Pohjois-Suomea tutkimuksessa edusti Kajaanin maanviljely-
seura. Vielä vuonna 1920 tutkimuksen mukaan 79,6 % viljelmien kokonaispinta-alasta oli
metsälaitumena. Niittonurmilaitumena oli vain 0,04 %. Eteläisimmässä Suomessa metsä-
laitumena oli 22,1 % kokonaispinta-alasta. Koska kyseessä oli kysely, joka tehtiin valistu-
neiksi katsottujen maanviljelijöiden keskuudessa, olisi voinut olettaa metsälaitumien käy-
tön olleen vähäisempää. Vielä 1920-luvulla kolmasosa laidunrehusta tuli aitaamattomilta
metsälaitumilta.69

Karjan laiduntaminen kruununmetsissä oli mahdollista 1800-luvun loppupuolella mak-
samalla laidunveroa tai olemalla kruununmetsätorppari tai muu metsävirkamies. Mutta
auki oli edelleen kysymys, mitä lehmä tai lammas oikein sai aikaan metsässä. Miten met-
sänhoito ja lehmä sopivat samaan metsään?

Karjan metsälaitumet syntyivät useimmiten luonnollisesti kaskeamisen yhteydessä.
Tietoja oli myös siitä, että metsää tietoisesti kulotettiin karjanlaitumeksi. Vielä 1880-
luvulla saatettiin todeta: ”… waltion metsän polttamista eivät kaikki talonpojat pidä syn-
tinäkään, arwelevat vaan laidunten paranewan.”70 Luonnollisesti kulottamista laitumien
tekoa varten paheksuttiin metsäammattilaisten joukossa, sillä kaskeaminen metsänkäyttö-
muotona oli muutenkin tuomittu.

P. W. Hannikainen kirjoitti 1880-luvun lopulla Kansanvalitusseuran julkaiseman kirja-
sen Wähäsen metsistä. Metsähallituksen johtoon sittemmin 1900-luvulla noussut Hanni-
kainen totesi näin: ”Metsistä meillä on sitäpaitsi monella muullakin tavalla hyötyä. Nehän
muun muassa antavat karjalle laidunta ja ovat kaiken hyödyllisen metsäriistan olopaikka.
Tämän kautta ne antavat monelle elatuksen ja toimeen tulon.”71 Hannikaisen lausumaan
eivät yhtyneet muut metsänhoitajat kovinkaan yksituumaisesti. Muun muassa A. G.
Blomqvist oli sitä mieltä, että metsälaiduntaminen tuotti vaikeuksia metsänhoidolle eten-

67. Jäntti 1945B, s. 17. 
68. Ilvessalo Y. 1927, s. 270.
69. Jäntti 1945A, s. 38–39; Salo 1993A, s. 232.
70. Mustonen 1885, s. 163.
71. Hannikainen 1887, s. 5.
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kin yksityismetsätaloudessa. Varsinkin lampaat ja vuohet olivat vahingollisia, sillä lehti-
puiden taimet olivat vaarassa.72

Metsänhoitaja Albert Sivén kirjoitti Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisussa, mitä
haittoja kesälaiduntaminen aiheutti metsille ja miten haittoja voitiin pienentää.73 Myös
Suomen Metsänhoitolehdessä 1889 pyrittiin vaikuttamaan siihen, että metsälaitumien
sijasta olisi siirrytty aidattuihin hakalaitumiin. Aikakauslehdessä todettiin, ettei maanvil-
jelys koskaan olisi kaikkialla Suomessa edistynyt niin paljoa, ettei karjaa enää olisi tar-
vinnut laskea vapaana metsiin. Senpä takia oli ryhdyttävä järjestelmällisesti hoidettujen
syöttömaiden saamiseen.74

Laiduntamiskysymys nousi useasti esille Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosiko-
kouksissa. Ehkäpä kokous oli sopiva foorumi laiduntamisongelmien puimiseen, sillä esi-
merkiksi hoitoalueitten vuosikertomuksissa tai muissa arkistolähteissä laiduntamista ei
käsitelty lainkaan samaan tapaan kuin vapaissa kokouksissa. Kokouksien yhteyksissä
pidetyissä metsänhoitajien alustuksissa tuotiin esille, miten laiduntaminen vaikutti met-
sien nuorentamiseen. Metsistä erotettujen hakamaiden järkiperäinen hoitaminen ja mai-
den heinänkasvusta huolehtiminen takaisivat sen, että metsä pääsisi uudistumaan normaa-
listi. Joidenkin metsänhoitajien mielestä olisi ollut mahdollista kasvattaa yhtä aikaa havu-
puita ja karjalle heinää. Havupuita olisi vain pitänyt karsia sen verran, etteivät eläimet
olisi voineet syödä niiden kasvustoja. Myös varsinaista kaskenpolttoa laidunten tekoa var-
ten pidettiin mahdollisena.75

Olli Heikinheimo totesi vuonna 1919 ilmestyneessä kaskiviljelyä käsittelevässä väitös-
kirjassaan, että kaskiahojen metsittymiseen vaikuttivat paitsi karjan laiduntamisesta
aiheutuneet vahingot myös maan laatu ja puulajit. Eri puulajeille olisi ollut suotavaa
varata rauhoitusajat. Mänty olisi vaatinut jopa 12–16 vuoden rauhoituksen lehmiltä.76

Myöhemmin 1900-luvulla tehdyissä selvityksissä todettiin, että metsien laiduntami-
sesta syntyneet vahingot olivat turmiollisia vasta sitten, kun karjaa pidettiin useita vuosia
samalla uudistusalalla. Kaskiviljelyn aikana karja ei kuluttanut samaa metsää montakaan
vuotta peräkkäin, vaan siirtyi kaskikierron mukana uudelle alalle. Pikemminkin karjan
katsottiin edistäneen metsän uusiutumista, sillä karja hävitti hakkausaloilta metsän nuo-
rentumista eniten haitanneet suurikasvuiset heinät. Taimettomassa metsässä karja ei saa-
nut hävitystä aikaan, pikemmin karja polki sammaleen rikki. Karja myös polki maan
rikki, jolloin metsän siementymismahdollisuus parani. Kaskiahojen todettiin metsitty-
neen erinomaisesti huolimatta siitä, että niiden laiduntamista pystyttiin harvoin rajoitta-
maan. Sen sijaan pitkäaikainen laiduntaminen vahingoitti metsiä ja teki niistä hakamaita.
Entiset kaskiahot olivat 1930-luvulla jo metsittyneet, joten kunnollisia metsälaitumia-
kaan ei ollut enää. Metsälaitumet olivat huonoja, joten niiden mukana ei tullut ruokinnas-
sakaan tulosta. Kansantaloudellista tappiota tuli niin eläinten kuin metsienkin osalta.77

Peltoviljelyyn siirtyminen ei suoraan merkinnyt sitä, että lehmät olisivat siirtyneet
metsistä kokonaan peltolaitumille. Peltoviljelyn edistymisen myötä myös entisiä laidun-
maita siirtyi pois karjatalouden käytöstä. Karjatalouden kuitenkin koko ajan kasvaessa

72. Helander 1949, s. 448.
73. Sivén 1881.
74. N. J. JS. 1889, s. 62–66.
75. Multamäki 1916, s. 15.
76. Heikinheimo 1919, s. 189–197.
77. Lampimäki 1939, s. 14, 92.
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entiset laitumet kävivät vähiin. Puute karjan kesälaitumista oli suuri, ja metsämailla jou-
duttiin laiduntamaan yhä enemmän.78

Karjan laiduntaminen metsissä nousi esiin paitsi sen metsälle aiheuttamien tuhojen
vuoksi myös sen takia, että laki määräsi tekemään viljelysten ympärille aidat. Suuret mää-
rät kuusta, mäntyä ja haapaa käytettiin aitoihin. Se, kuinka paljon puuta käytettiin aitoi-
hin, onkin ollut erilaisten arvailujen varassa. Karjan vapaa laiduntaminen katsottiin huo-
noksi tavaksi myös karjanjalostuksen kannalta.

Pohjois-Suomen karjatalouden kannalta metsälaiduntaminen oli kuitenkin pakon sane-
lemaa. Juhana Kokon romaanissa Kruunun metsissä todetaankin se, missä lehmät muualla
kävisivät kuin metsissä.79 Esimerkiksi Pudasjärvi tuskin olisi ollut vahva voinviejä Poh-
jois-Pohjanmaalla, jos karjaa ei olisi saanut vapaasti laiduntaa metsissä. Ihme ei ollut, että
juuri Taivalkosken ja Pudasjärven alueelta kuului valituksia laitumien puutteesta. Moni
talollinen pääsi 1860-luvulla voitulojen makuun, joten metsähallinnon yritykset rajoittaa
laiduntamista tunnettiin suoraan tulojen vähentymisenä.

P. W. Hannikainen esitti kirjassaan Suomen metsät kansallisomaisuutenamme tuolloin
varsin myönteisen ja ymmärtävän kannan karjan laiduntamiseen. Hannikainen totesi
vuonna 1896, suurempien laiduntaisteluiden jo ollessa ohi, että karjanhoito oli suuresti
riippuvainen metsälaitumista. Hannikainen oli sitä mieltä, ettei lehmien liikkuminen met-
sässä sinällään aiheuttanut vahinkoa metsänkasvulle. Pikemminkin Hannikainen antoi
ohjeita, kuinka metsää piti harventaa ja heikosti tuottavia alueita jopa kasketa ja kylvää
laidunta varten, jotta metsä kasvaisi heinää. Metsä saattoi Hannikaisen mielestä palvella
samanaikaisesti metsätaloutta ja karjataloutta.80

Tämä sama henkilö astui metsähallinnon johtoon vuonna 1902. Ennen näitä Hannikai-
sen sanoja oli parikymmentä vuotta käyty kiivasta taistelua siitä, saiko metsiä ja varsinkin
kruununmetsiä laiduntaa. Karjaan liittyneet ongelmat alkoivat jo niittyjen nautinnasta ja
vuokrauksesta heti 1860-luvulla; tosin vuokrista tuli useilla hoitoalueilla enemmän tuloa
kuin varsinaisesta puunmyynnistä.

Missään vaiheessa niittyjen nautintaan liittyneet ongelmat eivät nousseet samalla
tavalla julkisuuteen kuin pohjoissuomalaiset lehmät. Kruununmetsien sisällä oli niin run-
saasti niittyjä, että suurta kamppailua ei syntynyt.

Karjatalouden merkitys oli kasvanut selvästi 1860-luvun katovuosien jälkeen, ja kas-
vava karjakanta tarvitsi myös kruununmetsien laitumia. Laiduntaminen kruununmaalla
muuttui ongelmaksi juuri samaan aikaan, kun metsähallinnon puunmyynti vilkastui. Leh-
mästä tuli uhka nousevalle metsätaloudelle; vastavetona kerättiin karjan laidunmaksuja.
Näin metsähallituksen virkamiehet ottivat poleteillaan Pohjois-Suomessa tiukan otteen
myös karjataloudesta. Metsiä laitumina tarvinneet pohjoissuomalaiset pitivät käytäntöä
kiusantekona, mikä taasen löi erilaisia säröjä jo rikkinäisiin suhteisiin. Ongelmia syntyi jo
pelkästään siitä, kun karjaa kuljetettiin kruununmetsien läpi omille laitumille. Tosin sit-
temmin paikallinen ylimetsänhoitaja totesi, ettei veroa kannettu siis suinkaan tulojen vaan
ainoastaan tavan vuoksi. Syynä oli se, ettei kruununmetsien vapaa käyttäminen karjanlai-
tumena saanut olla yleisenä käytäntönä.

78. Multamäki 1916, s. 2.
79. Kokon romaanista enemmän 7. luvussa.
80. Hannikainen 1896, s. 127–129.



240
Tilannetta ei parantanut sekään, että tietoa siitä, oliko lehmä kruununmetsille hyväksi
vai pahaksi, ei lopulta ollut. Tietoa ei ole ollut myöhemminkään. Metsälaiduntaminen
alkoi syrjäytyä luonnollista kautta, sillä aidatut laitumet osoittivat paremmuutensa selvästi
verrattuna metsiin. Metsänkasvun ei tarvinnut enää kamppailla lehmien kanssa. Lehmät-
kin menestyivät ja tuottivat paremmin aidatuissa äpäreköissä.

6.2 Kruununmetsien luppopuut ja poron koparat

Porojen laiduntaminen eli poronhoito oli alun perin saamelainen elinkeino. Suomalaisen
asutuksen levitessä yhä pohjoisemmaksi myös talonpojat omaksuivat poronhoidon saa-
melaisilta. Varsinaista lupaa porojen laiduntamiseen sen paremmin kruununmailla kuin
yksityisten maillakaan ei ollut, vaan poronomistajat laidunsivat ikimuistoisen oikeuden
nojalla. Poikkeuksen tekivät Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven knihtikontrahtipitä-
jät, joiden asukkailla oli oikeus laiduntaa poroja kruununmailla 5.4.1879 annetun julistuk-
sen mukaan.81

Peräpohjolan ja Lapin nautakarja-alueet menivät osittain päällekkäin pohjoisen poron-
hoitoalueen kanssa. Varsinainen poronhoitoalue ulottui 1800-luvun alussa linjalle Suo-
mussalmi, Puolanka, Pudasjärvi, Ylikiiminki, Kiiminki, Ranua ja Rovaniemi, ja samoilla
alueilla oli runsaasti nautakarjaa. Seurauksena alueitten päällekkäin menosta olikin
yhteenottoja ja jäkälämaiden tuhopolttoja.82 Vuosisadan loppupuolella poroja laidunnet-
tiin Lapin ja Kemin kihlakunnissa sekä Kuusamossa, Pudasjärvellä, Iissä ja Suomussal-
mella. Suomalaisten poronhoito perustui osin luppokaskiin, joita kaadettiin kevättalvella
poroille. Kaskista porot saivat puiden oksien sekä rankojen luppoa ja naavaa. Porot pysyi-
vät pienellä alueella ja samalla suojeltuivat pedoilta.83

Tässä tutkimuksessa varsinainen pohjoisimmassa Lapissa harjoitettu poropaimentolai-
suus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle; sen sijaan keskitytään suomalaisen väestön ja
metsähallinnon välisiin suhteisiin. Myöskään poronomistajien ja porottomien välisiä suh-
teita ei tässä yhteydessä käsitellä,84 vaan tutkimuksen kohteena on nimenomaan poro
kruununmetsässä. Saamelaisten poronlaidunnus tuli laajemman mielenkiinnon kohteeksi
1900-luvun alussa, jolloin saatiin alulle suojametsälain valmistelu.

81. Komiteanmietintö 1905:3, s. 102. Asetuksella annetaan vapaa laidunnus kruununmailla sekä hätätilanteessa
ja tarpeen mukaan oikeus hakata kitukasvuista metsää.

82. Kortesalmi 1996, s. 62–63; Massa 1983, s. 47. Kortesalmen mukaan etelä- ja länsiraja kulki 1700- ja 1800-
luvuilla seuraavasti: Suomussalmen Kiantajärven Rönnynniemi, – Ala-Näljänkä – Puolangan Suolijärvi –
Pudasjärven Puhos – Utajärven Särkijärvi – Pudasjärven Hetekylä – Ylikiiminki – Kiiminki – Yli-Iin Karja-
lankylä – Pudasjärven Kollajankylän Ikosenniemi – nykyisen Ranuan Kuukas- ja Kuhajärvi – Rovaniemen
Jaatila.

83. Aikio & Helle, s. 1985, s. 199; Kortesalmen 1996, s. 145 mukaan ”vahvan lumen aikana ja varsinkin kevät-
talvella, jolloin porojen jäkälänkaivu entisestäänkin vaikeutui, niille alettiin hakata naavapuita lisäruuaksi.
Näistä porot saivat luppuo eli noavoa: ”Hanken aikana piti hakata luppuo, poro onki kevöällä ahne lupolle.
”Myös kasvavien puiden kuivia naavaisia oksia karisteltiin kepillä alas. Hakkuulta, johon naavapuita oli
kaadettu, poromies kutsui eläimiä huutamalla, oukottamalla ”ooo-o, ooo-o, ooo-o. ” ”Ja luppoa kun hakattih
ja oukotettih, niin porot tultih kilometrien peästä. Näin porot tottuivat miehiin ja paimennukseen, kesyyntyi-
vät ja monesti hädän tullen turvautuivatkin ihmiseen.”

84. Porovarkauksia kuten myös poronomistajien ja porottomien välisiä suhteita on käsitelty enemmän J. Juhani
Kortesalmen väitöskirjassa, joka käsittelee Pohjois-Vienan poronhoitoa.
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Lapin rajoille tulleet metsänhoitajat kohtasivat poroja heti 1860-luvun alussa. Esimer-
kiksi Kuusamoon tullut metsänhoitaja Gustaf Sevén kirjoitti Iin tarkastuspiirin ylimetsän-
hoitajalle heti ensitöikseen, kuinka porot hoitoalueella keväällä paksun lumen aikana jou-
tuivat turvautumaan naavaan (nafva). Metsänhoitaja pyysi valaistusta asiaan voidakseen
antaa rahvaalle menettelyohjeita naavapuiden kaatoa varten.85 

Oulun Wiikkosanomissa ilmestyneissä paikalliskirjeissä kerrottiin jo ennen metsähal-
linnon tuloa, kuinka Pudasjärvellä naava oli eläinten, ei vain porojen ruokaa. ”On sekin
tapana, warsinkin kewättalvella, kun lumi ja jää sulaa sellaisista hakopuista, joissa on
naawoja (luppoja), hakata näitä poroille eteen, josta ne syöwät naawat. Mutta Wenäjän-
puolella on sellainen puitten hakkuu kowasti kielletty.”86 Joka tapauksessa porot tarvitsi-
vat luppoa, jota kasvoi myös kruununmetsissä. Pudasjärven kuntalaiset ehtivät pyytää jo
syksyllä 1860 metsähallitukselta, että porot saisivat syödä luppoa kruununmetsistä.87

Niinpä uudet virkamiehet saivat tehdä tuttavuutta porojen kanssa heti työsarkansa alussa.
Poro oli outo eläin eteläisestä Suomesta tulleille metsänhoitajille, joten oli luonnollista,
että luppopuut herättivät ihmetystä heidän joukossaan. Kysymys naavapuiden hakkuusta
vietiin senaattiin asti, ja senaatti myönsikin vuonna 1861 kuusamolaisille oikeuden ”sem-
moisina vuoden aikoina, jolloin poro wahwan ja kowan lumen tähden ei woi elatustansa
kaiwamalla saada, metsänhoitovirkamiesten perään katsannon alla, niiden ylöspidoksi
hakata kärwäskaswuista kuusi- ja mäntymetsää”.88

Suomussalmen lukkari Erik Bisi kehotti sanomalehtikirjoituksessaan Suomussalmen,
Kuhmon, Hyrynsalmen ja myös Puolangan seurakuntalaisia pitämään poroja. Lukkari
Bisi oli seurannut sitä, kuinka Kuusamon miehet ansaitsivat tuloja porojen ”kuormanvetä-
misellä”. Kajaanin kihlakunnassa ongelmana oli se, että porojen tarvitsemia jäkälälaitu-
mia oli, mutta niitä ei saanut käyttää. ”--- sillä laidunta (jäkälää) olisi, kun korkea esiwalta
sallisi kruununki metsistä peurain elää; muuten ei se hanke menesty, eikä ne eläimet tie-
däkään rajoista mitään; paimenet myös ei voi heitä estää juoksemasta yli rajoistaki.”89

Käytännössä porot kulkivat kruununmetsissä vapaasti, mutta erityiseksi ongelmaksi olivat
muodostumassa nimenomaan luppopuut.

Metsänhoitaja A. G. Blomqvist kierteli pohjoisinta Suomea 1860-luvun jälkipuolis-
kolla ja tutustui myös porojen laiduntamiseen Kuusamossa. Blomqvistin arvion mukaan
porojen lukumäärä oli noin 5000, vaikka virallisesti poroja ilmoitettiin olleen vain 3000.
Paksun lumen aikana miehet kulkivat porojen jäljessä ja kaatoivat eläimille mäntyjä ja
naavaisia kuusia. Päivässä saatettiin kaataa kahdesta kuuteen puuta poroa kohden. Blom-
qvist paheksui sitä, että kansa varasti suurimmat naavaiset puut. Tosin aivan Lapissa ei
ollut näkyvissä sitä, että parhaimmat puut olisi kaadettu naavan vuoksi.90 Kruununmet-
sien oloja 1860-luvun lopulla tutkinut komissio julkaisi mietinnön, jossa suhtauduttiin
kielteisesti porojen laiduntamiseen kruununmetsissä. Komission mukaan porot olivat
kaikkein vaarallisimpia metsänkasvulle, ja sen vuoksi laiduntaminen olisi mitä suurim-

85. Gustaf Sevénin kirje 14.3.1860. Ea4:16, Kuusamon hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1860–1874. Iin tpa.
OMA. ”… måste en sådan skogsart anlitas som äger denna föda, nemligen kallad NAFVA”.

86. Oulun Wiikkosanomia 23/1856, 3/1857. Kortesalmen mukaan Venäjän puolella luppopuita ei tarvinnut edes
hakata, koska siellä oli paikoin toistakymmentä senttiä korkea jäkälä. Kortesalmi 1996, s. 235–236.

87. Pöytäkirjoja kokouksista, jotka maalaisväestön kanssa on asianomaisten puolesta pidetty metsän ja maan
käyttöä koskevien kysymysten selvittelyä varten v.t 1860. Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja
1853–1888. Senaatin mvtmka. KA.

88. Kaiku 52/1889.
89. Suometar 59/1865.
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malla syyllä pitänyt kieltää.91 Tässä vaiheessa porot vielä saivat jäädä rauhaan, eikä
mitään rajoituksia säädetty.

Metsähallituksen alkaessa kerätä laidunmaksuja 1870-luvulla karjan laiduntamisesta
porot jäivät edelleen maksun ulkopuolelle. Porojen maksuton laiduntaminen valtionmailla
perustui senaatin 3.5.1877 päivättyyn kirjeeseen. Ulkomaisia puulajeja ja metsän uudis-
tusaloja piti suojella aitaamalla. Poroja pidettiin puolittain kesyinä eläiminä, joita paimen-
nettiin syystalvesta keväthangille. Suuren osan vuodesta porot kulkivat vapaina myös val-
tionmetsissä.92

Iijokilaaksossa poroja pidettiin pahempana vahinkona kruununmetsille kuin lehmiä.
Porojenkaan verottamista ei Iin hoitoalueen metsänpäällysmies (metsäntarkastaja) Pehr-
man pitänyt hyvänä vaihtoehtona. Virkakunnalla olisi odotettavissa vaikeuksia työssä.
Herjauksen kohteeksi pääsy olisi taattua sen jälkeen, mikäli elinkeinoon puututtaisiin.
Metsän vahingoittumista saattoi estää vain odottamalla maanviljelyksen paranemista.
Näin poronhoito väistyisi luonnostaan.93

Porojen vapaa laidunnus kruununmetsissä ja yksityisten metsissä herätti närää muiden
karjanomistajien keskuudessa. Kuusamolainen kirjoittaja ei pitänyt siitä, että porot haas-
kasivat metsää kuin heinäsirkat Egyptin maassa. Porot tallasivat pienet puut, söivät heinä-
suovat ja turmelivat oraan. Kaiken lisäksi poroille piti kaataa naavapuita jäkälän puut-
teessa. Kirjoituksessa valitettiin myös kruununmetsille aiheutuneita miljoonien markko-
jen vahinkoja. Parempi vaihtoehto kirjoittajan mukaan olisi ollut, jos porot olisi laitettu
verolle muun karjan sijasta.94 Poronomistajien ja porottomien maanomistajien suhde
1800-luvulla oli enemmän tai vähemmän kireä, ja asiaa käräjille tuli usein porojen teke-
mien vahinkojen takia.95

Varsinkin 1880-luvulta lähtien poronhoito ja metsätalouden intressit alkoivat yhä use-
ammin iskeä yhteen. Kriittisiä mielipiteitä porojen haitallisuudesta sekä hyödyllisyydestä
ilmaantui sanomalehtiin.96 Paikallinen poroja kasvattanut väestö ei vielä nähnyt porojen
olleen vaaraksi metsille, vaan Pudasjärveltä todettiin seuraavasti: ”Poromiehet on täällä
pahemmassa kuin pulassa porojen tähen, kun on kaikki kankaat jäätikkönä, että ei ole
poroille ruokaa, ja nyt wielä se kaikkein pahin pula on tullut eteen, ettei saada kruunulta
enää kuusikoita porojen ruoaksi kaataa.”97 Muutamaa vuotta myöhemmin Pudasjärveltä
todettiin, että poronhoito oli vähentynyt kunnassa. Syynä pidettiin sitä, että metsähallitus
salli naavakuusien kaadon sillä ehdolla, että kaadetut kuuset karsittiin. Tähän työhön

90. Blomqvist 1959, s. 57. Ruotsinkielisessä tekstissä Blomqvist toteaa näin. ”Det antal träd, som årligen fälles
till renbeten utgör derföre en ofantligt stor mängd, och eheru allmogen är anbefalls att dervid endast tillgripa
granar, ser man dock föga efter trädslaget, utan blott efter lafvens riklighet och den större eller mindre
mödan, och tillgriper ofta även de allra största träd. Öfverallt i skogarna sen man derföre ock spår efter dessa
renhyggen, hvilka lyckligtvist ej existera i Lappmarkerna.”

91. Kommissionen 1868, s. 50; Komiteanmietintö 1872:2, s. 27.
92. Komiteanmietintö 1905:3, s. 140.
93. Metsänpäällysmies Pehrman Forsströmille 1.11.1876. Ea4:2, Iin hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1875–1877.

Iin tpa. OMA.
94. Kaiku 12/1884. ”Siellä harjoittawat porojen haltiat mitä surkeinta metsänhaaskuutta, joka muistuttaa Wan-

dalein häwitystyöstä, sillä tawalla näet, että mistä jäkälä on loppunut, siinä isketään puihin käsiksi, joissa on
wähäkään poroin mieliruokaa! Kirwes wain puun juureen! Ja kaadetaan niin isotkin hongat maahan, johon
jääwät mätänemään.”

95. Komiteanmietintö 1905:3, s. 100–101.
96. Muun muassa valtiopäivämiehenä tunnetuksi tullut J. Hoikka osoitti Kaiun toimitukselle Perä-Pohjolan

porohoitoa puolustavan kirjeen. Kaiku 3/1887.
97. Pohjois-Suomi 17/1880. § 72 Cia:80, talvikäräjät 1885. Kemin tka. OMA.
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poromiehillä ei ollut aikaa. Kaiku-lehden palstoilla poromiehiä kehotettiin nousemaan
puolustamaan oikeuksiaan. Kaiussa 42/1889 sotkamolainen Heikki Meriläinen kirjoitti
kannustukseksi poromiehille: ” ... yhtykää nyt miehissä tekemään walitusta niihin paik-
koihin, joissa nuo nykyään kovat metsänhoito-asetukset porolaitumien suhteen woidaan
muuttaa ehkä hywinkin hywälle kannalle.”98 Tähän Meriläisen kirjoitukseen vastasi met-
sänhoitaja A. Korhonen, ettei tilanne ollut näin huono Kuusamossa. Pikemminkin kuusa-
molaisille oli annettu vuoden 1879 lohkojakoasetuksen yhteydessä vapaa poronlaidunoi-
keus kruununmailla sekä oikeus hätätilassa ja tarpeen vaatiessa hakata poroille kärväskas-
vuista kuusi- ja mäntymetsää. ”Tämmöiset on poronhoitoasetukset Kuusamossa ja näin ne
täytetty, jonka wuoksi olisi Meriläisen oma etu että tiedustaisi asiat tarkempaan ennen
kun menee sanomalehdillä melua nostamaan.”99

Poro aihepiirinä tuli mukaan metsänhoitajien kirjoituksiin myös Finska Forstförenin-
gens Meddelanden -sarjassa; huomiota kiinnitettiin nimenomaan poronhoidon haittoihin
metsänkasvulle ja kruununmailla asuvien viljelyksille. Myös poroille kruununmailta kaa-
detut luppokuuset aiheuttivat närää. Poronhoitoalueen eteläosissa Iin tarkastuspiirin yli-
metsänhoitaja Forsström piti poroa kalliina. Poroa varten piti kaataa niin paljon puuta,
että sen myyntiarvo olisi vastannut poron arvoa. Forsström totesi artikkelissaan, että Iin,
Simon ja Kuusamon alueella metsänhoitoviranomaiset eivät suhtautuneet poroihin yhtä
suopeasti kuin pohjoisemmat virkaveljet. Esimerkiksi Pudasjärvellä kaadettiin vuosittain
2 000–3 000 poroa varten 120 000–300 000 kuusta. Luppo kasvoi hitaasti kuusen oksille
eikä maassa ollut tarpeeksi jäkälää. Kaiken lisäksi poromiehet eivät pitäneet huolta luppo-
kuusiryteiköstä, vaan panivat sen mieluummin palamaan.100

Forsström saattoi perustaa tietonsa juuri vuonna 1889 Iin hoitoalueella tehtyihin tukki-
puuarvioihin, joiden yhteydessä oli joitakin mainintoja myös harjoitetuista elinkeinoista.
Nykyisen Pohjois-Taivalkosken alueella silloisen Iin hoitoalueen 19. vartiopiirin tarkasta-
nut metsänhoitaja Hugo Roos tapasi useamman kerran poroille kaadettuja luppokaskia.
Aivan asutuksen lähellä Loukusan kylässä Loukusanjärven ja Uudentalonjärven lähivaa-
rat oli hakattu poroille. Myöhemmin 1900-luvun alkupuolella tehdyissä metsäntarkastuk-
sissa luppokaskien painopiste oli jo siirtynyt selvästi Koillis-Taivalkoskelle. Esimerkiksi
Alalamminlehto ja Isolehtorinta kertoivat jo nimensä puolesta, että alueet olivat kelvan-
neet aikaisemmin kaskeamiseen, mutta ne olivat nyt myös porokaskia. Rääpysvaaran
ympärillä oli kasvanut pieniä kuusia, jotka poromiehet olivat hakanneet vähiin. Porohak-
kuut olivat yleisiä alueella.101

98. Kaiku 84/1887, 42, 51/1889 
99. Kaiku 52/1889. Poroista myös Kaiku 87/1891, 117/1891.
100.Ernfred Forsströmin kirje A. G. Blomqvistille 16.7.1889. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto.

KA; Forsström 1890C, s. 97–99.
101.Timmeruppskattningsmanual 1889, bevakningsområdet 19. Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista

sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Pohjois-Taivalkosken ha. OMA; Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja
metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski 1908–1922. Mha. KA.



244
Kartta 5. Koston-Pyhityksen kruununmetsien porokaskia Taivalkoskella vuonna 1889.

Lähde: Ia 14:1:2, Iin hoitopiirin kartta. MHA. KA; Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista
sekä niihin liittyviä asiakirjoja. Pohjois-Taivalkosken ha. OMA. Porokaskia olivat numerot 140 Pik-
ku Salmilehto, 137 Hyöteikkö, 75 Hetekumpu, 47 Reikähonganahot ja 34 Kaukuansuonojan saarek-
keet. Myöhemmin myös  18 Alamminlehto sekä  49 Isolehtorinta olivat porokaskia.

Napapiirin seutuvilla metsänhoitajat sen sijaan eivät pitäneet poroja niin haitallisena met-
sänkasvulle kuin muita eläimiä. Metsänhoitaja A. Sivén suorastaan toivoi, että suomalai-
set poronomistajat olisivat ottaneet mallia porojen laiduntamisessa ja lauman koossapitä-
misessä tunturilappalaisista. Näin itse asiassa olisivat myös porovarkaudet ja petokset
vähenneet tarkan silmälläpidon seurauksena. Sivénin mielestä porot eivät muutenkaan
olleet niin vaarallisia metsänkasvulle kuin lehmät, hevoset tai lampaat.102 Sodankylään
1890-luvulla tullut metsänhoitaja G. W. Forsström siirtyi omien muistelmiensa mukaan
kivutta myös poron käyttäjäksi. Hän ei muistelmissaan kirjoittanut juurikaan porojen vaa-
rallisuudesta metsänhoidolle.103 Sen sijaan häntä ennen Sodankylässä vaikuttanut metsä-

102.Sivén 1881, s. 31, 40.
103.Forsström G. W. 1986, passim.
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konduktööri, apulaismetsänhoitaja Bernhard Ericsson kirjoitti Suomen Metsänhoitoleh-
teen vuonna 1888 siitä, kuinka poro oli hyödyllinen metsänuudistaja. Ericsson vetosi kir-
joituksessaan luonnontutkija Sirénin ajatuksiin:

”Siinä missä oikea jäkäläpeite kattaa maan, on puun siemenen luonnollinen itäminen mah-
doton. Tässä tarvitaan apua ja tämä ainoa auttaja on juuri — poro. Kun poro talvella lumen
alta hakee jäkälää, kuopasee se koparallaan jäkälän maasta irti ja saattaa pohjan paikoitellen
näkösälle ikäänkuin ruutuihin, joissa puunsiemen pääsee itämään. — No väitetään, että poro
kaivaessaan turmelee puuntaimen, niin olen varma siitä että hän samassa kylvää.”

Lisäksi Ericsson oli kulkenut metsäretkillä paikallisten poromiesten mukana, jolloin he
olivat tutustuneet poronlaitumiin. Nyt laidunten paikalla kasvoi rehevä metsikkö.104

Ericssonin mielestä poroista oli enemmän vahinkoa silloin, kun ne ”kilosivat” sarvensa.
Poro hankasi mielellään sarviansa nuoria mäntyjä vastaan, jolloin nahka irtosi sarvista.
Nämä vahingot tulivat kuitenkin korvattua sillä, että poro valmisti maata metsänkasvulle.
Ja olihan poro Lapinmaan asukkaiden koti- ja vetoeläin. Ericssonin mukaan ”poro on
metsänhoidolliselta kannalta tuomittu vahingolliseksi arvottomissa metsissä, mutta tältä
kannalta saamme yhä vähemmän katsoa asiaa”.105

Ericssonin myötämielisyyden ymmärtää hyvin, koska hän joutui kulkemaan seutuja,
joilta puuttuivat vielä kunnolliset tiet. Matka Sodankylästä Rovaniemelle sulan aikaan
sujui nopeimmin jokia myöten. Talvella poro oli paras kulkuväline. Metsänhoitajana
Ericsson oli myötämielinen poroja kohtaan; yleensä metsänhoitajat katsoivat karsaasti
porojen vaeltelua kruununmetsissä.

Ericssonin ajatukset julkaistiin myös ruotsiksi, jolloin ne saivat ärhäkkään vastauksen
Paltamosta. Metsänhoitaja Alarik Riddelin nuiji maan rakoon Ericssonin käsitykset
poroista metsänuudistajina. Erityisesti Riddeliniä ärsytti se, että Ericsson kolmen Sodan-
kylässä olovuoden jälkeen esiintyi asiantuntijana; olihan esimerkiksi Iissä ylimetsänhoi-
taja Forsströmillä poroista 30 vuoden kokemus. Riddelin muistutti, että olihan jopa
Hyrynsalmen metsänhoitaja Wrede vaihtanut mielipidettään poroista nähtyään porohak-
kuiden seuraukset. Ericssonin pitäisi nähdä ne kauheat porokasket, joita oli napapiirin ete-
läpuolella.106

Metsänhoitajat itsekin ehdottivat 1880-luvun lopulla komitean perustamista tutkimaan
poronhoitoa. Metsänhoitajien mielestä poronhoidon olisi pitänyt olla vapaata kruunun-
metsissä alueella, jonka raja kulkisi Muonion Jerisjärven, Kittilän Pallasjärven, Pokan ja
Kiistalan kylän, Lokan ja Tanhuan talojen sekä Kuoskun ja Sankasten kylien kautta kohti
Kuolajärven kirkonkylää. Porojen katsottiin aiheuttavan vahinkoa etenkin Simon, Iin ja
Kuusamon pitäjissä, sillä näillä alueilla ei löytynyt poroille jäkälää. Metsänhoitajien tieto-
jen mukaan poroa kohden talvessa saatettiin kaataa 60–100 kuusta. Esimerkiksi Pudasjär-
vellä laskettiin vuosittain kaadetun 120 000–300 000 kuusta. Karsitut puut jätettiin usein
metsiin, jolloin syntyi ryteikköjä ja metsäpalojen vaara kasvoi. Esitettiin myös arveluja,
että porojen omistajat olisivat tahallaan sytyttäneet metsäpaloja päästäkseen karsimi-
sesta.107 Vielä 1860-luvulla ilmoitettiin poroa kohden kaadetun vain muutama kuusi. Nyt
1800-luvun loppupuolella puhuttiin kymmenistä, jopa sadasta rungosta. 

104.Ericsson 1888, s. 147–148.
105.Ericsson 1888, s. 149.
106.Riddelin 1892B, s. 255–256.
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Iijokilaaksossa ja Kuusamossa toimineet metsänhoitajat eivät nähneet mitään hyviä
puolia porojen laidunnuksessa. Kasvava puusto kärsi kaikin tavoin eikä ohut jäkäläkerros
riittänyt ruokkimaan poroja. Esimerkiksi Kuusamon Kitkajärvellä tuli vastaan varsinainen
”poropelto”. Kolmasosa rungoista oli kaadettu sikinsokin. Sylinkorkuiset kannot ja karsi-
mattomat rungot jäivät käyttämättöminä metsään. Pahimmillaan niistä tuli metsäpalojen
ruokaa.108 Pariakymmentä vuotta aikaisemmin samoilla seuduilla metsähallinnon toimek-
siannosta kierrellyt metsänhoitaja Blomqvist näki poronomistajien käyttäytyneen tuolloin
aivan toisin. Blomqvistin mukaan metsäpalot veivät porojen laitumia, jolloin palojen estä-
minen oli luonnollisesti omistajien intressien mukaista. Sen sijaan karjanomistajat olivat
välinpitämättömiä metsäpaloja kohtaan, ja juuri he tekivät karjanlaidunta metsää poltta-
malla.109

Iijokilaakson ja Kuusamon metsänhoitajien mielestä porojen pito tällä alueella varsin-
kin nälkävuosina oli eläinten kiusaamista (djurplågeri). Koska porot joutuivat usein näl-
käkuurille, oli parempi, että määrä väheni pienimpään mahdolliseen ja vain vahvimmat
jäisivät jäljelle. Metsävirkamiesten mielestä poronhoidolla ei ollut Iin tarkastuspiirin hoi-
toalueilla todellista taloudellista merkitystä väestölle. Melkein yksinomaan vauraat talon-
pojat omistivat poroja.110

Yleispiirteenä voi todeta pohjoisimman Suomen, kuten Sodankylän ja siitä ylöspäin,
metsänhoitajien suhtautuneen poroihin myönteisemmin kuin niiden, jotka olivat näke-
mässä poron omistajien ja muun karjan omistajien kamppailua laidunmaista. Lisäksi
aivan pohjoisessa poroille ei kaadettu luppokuusia hätäravinnoksi. Kuusamon ja Pudas-
järven alueella tilanne oli toinen ja metsänhoitajat joutuivat itse antamaan lupia kuusien
kaatoon.

Vuonna 1896 metsänhoitajat kokoontuivat Oulussa ja keskustelun aiheeksi nousivat
porojen naavapuut. Porojen hätäravinnon teki entistä ajankohtaisemmaksi se, että metsä-
teollisuus oli noussut kilpailemaan kruununmetsien kuusista. Jopa Pohjois-Suomen kuu-
set olivat alkaneet kelvata vientiin. Lisäksi porojen vapaa laiduntamisoikeus oli loppu-
massa vuonna 1897. Kokous päätti perustaa asiaa varten valiokunnan, joka jo seuraavana
päivänä antoi päätösehdotuksen. Ehdotus vietiin senaattiin, jossa päätettiin, miten poro-
jen laiduntaminen saisi jatkua edelleen. Uusilla määräyksillä oli tarkoitus lisäksi lopettaa
metsätalouden erityisesti vihaamat kruununmetsien ”porohakkuut”, jotka veivät paperi-
teollisuudelle kelpaavia kuusia.111

Vuonna 1898 porojen vapaa laiduntamisoikeus vahvistettiin aluksi vuoteen 1902 ja sit-
temmin vuoteen 1908 asti. Vapaa laiduntamisoikeus oli jo aikaisemmin myönnetty Kemi-
järven, Kuusamon ja Kuolajärven knihtikontrahtipitäjille. Oikeus oli voimassa niin kauan
kuin isojako oli kesken. Yksityisten maiden osalta ei mitään rajoituksia tai määräyksiä

107.Suomen Metsänhoitolehti 3/1889, s. 114–118. Samassa yhteydessä todetaan ylimetsänhoitaja Forssmanin
lausuneen seuraavasti kokouksessa: ”Puhuja katsoi, ett'eivät ne toimet, joihin metsähallinto on ryhtynyt met-
sän suojelemisen suhteen porokarjalta, ole kaikessa olleet paikallansa, sillä metsähallinto ei ole kylliksi huo-
mioon ottanut poronhoidon suurta merkitystä viljelyksen suhteen, ja ehdoitti puhuja senvuoksi että hallitus
asettaisi komitean tutkimaan asianlaitaa sekä tekemään ehdoitusta poronhoidon järjestämisestä.”

108.Sirén 1891, s. 1–3.
109.Blomqvist 1959, s. 56.
110.Sirén 1891, s. 3. Sirén vetosi artikkelissaan metsänpäällysmies T. A. Heikelin tekemiin samankaltaisiin

havaintoihin. Artikkelissa ei esitetä laskelmia, vaan henkilökohtaisia havaintoja. ”I sjelfva verket utgör ej
heller renskötseln en nödvändig faktor i befolkningens ekonomi, hvilket tydligt framgår deraf, att det nästan
uteslutande är de förmögna, som ega renar.”

111.Heikel 1927, s. 41.
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vielä ollut, joten riitaisuuksia poronomistajien ja maanomistajien välillä oli edelleen odo-
tettavissa.112

Uusien määräyksien mukaan porojen omistajilla oli oikeus kaataa hätäravinnoksi naa-
vapuita, joko kuusi- tai mäntypuita. Määräykset olivat kuitenkin erilaiset sen mukaan,
kaadettiinko puut poronhoitoalueen pohjoisosissa eli Lapin kihlakunnan ja Kuolajärven
(osa Kemin kihlakuntaa) alueella vaiko poronhoitoalueen eteläosissa. Pohjoisosissa naa-
vapuut sai kaataa korvauksetta. Tositarpeessa sai kaataa vaivaiskuusia ja rapamäntyjä
vesiperäisiltä mailta. Kaato sallittiin asianomaisen metsänhoitajan luvalla ja metsänvarti-
jan valvonnan alla valvontamaksua vastaan. Erikseen vielä määrättiin, että puita ei saanut
kaataa polkujen tai ojien poikki eikä runkoja saanut jättää kiinni kantoihin. Eteläosissa
puut sai kaataa vain metsäviranomaisen osoituksen mukaan ja korvausta vastaan. Naava-
puita sai kaataa vain paikkakunnan käyvästä hinnasta puuta kohti. Kaadetut puut piti kar-
sia, ja vuoden kuluessa kaadosta puut piti kuljettaa pois metsästä. Poikkeuksen tästä teki-
vät knihtikontrahtipitäjät Kuusamo ja Kemijärvi.113 Luonnollisesti rajoitukset olivat tiu-
kemmat eteläosissa, josta puun pääsy vientimarkkinoille oli vielä helpompaa.

Vuonna 1898 kokoontui Suomen metsänhoitoyhdistyksen Oulun läänin haaraosasto
pohtimaan muun muassa tätä kysymystä: ”Ovatko porot hyödyllisiä vai vahingollisia
Pohjois-Suomen metsien kasvulle ja hyvinvoinnille jäkälää kasvavilla mailla.” Keskuste-
lussa todettiin, että porot kuopivat lumesta jäkälää etsiessään taimet poikki ja räkän
aikana suuret laumat tallasivat taimet maahan. Syksyisin poro kelosi sarviaan nuoria puita
vastaan. Keväällä taasen poro kuopi puiden juuret paljaiksi etsiessään jäkälää. Osa met-
sänhoitajista oli sitä mieltä, että porot saattoivat edistää metsänkasvua paksuilla jäkälä-
mailla tallaamalla maan sopivaksi metsänkasvua varten. Porojen omistajat pitivät myös
paremmin huolta siitä, etteivät kulovalkeat päässeet tuhoamaan jäkälämaita. Yhteisesti
kuitenkin todettiin, ettei vielä (vuonna 1898) ollut riittävästi tietoa, oliko poro haitaksi
metsänkasvulle vai ei. Sen sijaan oli vielä hankittava lisätietoja, jotta pystyttäisiin selvit-
tämään poron ”vaarallisuus”, kuten metsänhoitajat itse ilmaisivat asian.114

Samassa kokouksessa metsänpäällysmies M. W. Waenerberg Inarista totesi poroista
olleen kyllä vahinkoa monin tavoin. Lisäksi hän oli varoittanut kuulutuksen avulla poro-
jen omistajia kaatamasta metsää poroja varten. ”Lappalaiset arvelevat olevansa vanhan
nautintaoikeuden ja lapinveron nojalla oikeutettuja parhaimmalla tavalla hoitelemaan
porojansa yhteismaan rajoissa.” Mutta Waenerbergin mielestä ”meidän suuresti valistu-
neen hallituksen” tuli sietää ja kärsiä nämä haitat. Olihan poro Lapin ainoa todella hedel-
mää tuottava pelto, josta väestö sai ruokansa, vaatteensa ja rahoja veroja varten. Erä-
maissa porolla päästiin kulkemaan, missä teitä ei ollut. ”Siitäkin syystä täytyy poronhoi-
toa vaalia eikä millään tavoin sortaa.”115

Iin hoitoalueen metsänhoitaja kulki joulukuussa 1899 tarkastamassa ja arvostelemassa
luvallisia ja luvattomia porokaskihakkuita. Rajoitusten noudattamista valvottiin, sillä Siu-
run kylästä Ikosen paliskunnan poroisäntä, talollinen Juho Walkola oli kaatanut luvatta
poroja varten yhden tukkipuun sekä 11,5 kuutiometriä ”paperipuuntapaisia” puita.
Luvatta kaadettujen puiden arvo oli 64,50 markkaa. Oikeudenkäynnin yhteydessä katsot-
tiin tarpeelliseksi lukea vuonna 1898 annetut määräykset porojen laiduntamisesta.116

112.Laitakari E. 1960, s. 65.
113.Komiteanmietintö 1905:3, 98–104; Laitakari E. 1960, s. 65.
114.Heikel 1927, s. 48.
115.Poronhoidon 1899, s. 110–112.
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Vielä vuosisadan vaihteessa metsänhoitajat arvelivat, että poroa kohden piti kaataa
ainakin sata naavakuusta, silloin kun hangen alta jäkälänsaanti oli käynyt mahdotto-
maksi. Sataa poroa kohden piti yhden miehen kaataa aamuin ja illoin puita. Naavapuita
kaadettiin nimenomaan Kuolajärven (Salla), Kemijärven, Rovaniemen, Tervolan, Simon,
Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin kuntien alueilla. Sen sijaan naavapuita ei
juurikaan kaadettu Lapin kihlakunnan eikä Kolarin, Turtolan ja Ylitornion alueella.117

Lapinmaan taloudellisia oloja tutkinut komitea totesi 1900-luvun alussa, ”että porot
tosin hankaamalla sarviaan nuorempia puita vastaan vahingoittavat näitä samoinkuin että
porot tallaamalla ja muullakin tavoin jossain määrin turmelevat alkavia puuntaimia, mutta
että poronhoidosta välillisesti johtuva hyöty kulovalkean ehkäisemisen kautta johonkin
määrin korvaa mainitut vahingot”.118

Porojen aiheuttamat vahingot metsätaloudelle jäivät edelleen hiertämään. Esimerkiksi
vielä vuonna 1910 Ranuan hoitoalueella kaadettiin 1238 naavapuuta poroja varten, joista
vähempiarvoisia oli 572 kappaletta. Paikallisia metsäviranomaisia ärsytti se, että porokas-
kista pyrittiin hyötymään siten, että ne kaadettiin uittoväylien varteen. Porokaskia käytet-
tiin myös metsävarkauksien jälkien peittelyyn.119

Vasta vuonna 1911 asetettiin komissio tutkimaan poronhoitoa ja sen kannattavuutta
sekä laatimaan ehdot, joilla porojen laiduntaminen valtionmailla piti sallia. Komission
puheenjohtajana oli metsäneuvos T. A. Heikel ja jäseninä Lapin kihlakunnan kruunun-
vouti A. Sandström sekä porojen omistajien edustaja sekä porottomien maanviljelijäin
edustaja.120 Komissio sai mietintönsä valmiiksi vuonna 1914, ja mietintö sisälsi ehdotuk-
sen ohjesäännöksi porojen laiduntamisesta valtionmetsissä. Vuonna 1916 tulikin sitten
ohjesääntö, joka perustui vuoden 1914 komission mietintöön. Ohjesäännössä määriteltiin
poronhoitoalue, jonka etelärajaksi muodostui Kiiminkijoki sekä Puolangan ja Hyrynsal-
men välinen maantie.

Paikallisten asukkaiden valitukset kohdistuivat 1900-luvun alussa siihen, että porot
aiheuttivat vahinkoa tehdylle heinälle ja kasvaville niityille. Näitä valituksia kuului enim-
mäkseen Kittilästä, Sodankylästä ja Muoniosta, joissa kruununmetsätorpparit olivat val-
lanneet luonnolliset niittymaat. Poronomistajien ja poronhoitoa harjoittavien kruununmet-
sätorpparien välejä kuvattiin kireiksi, ja seurauksena olikin useita vahingonkorvausjut-
tuja. Varsinkin vaikeiden talviolosuhteiden seurauksena porot siirtyivät syömään suovista
ja heinäladoista heinää ja tuhosivat samalla lopun heinän tallaamalla ja likaamalla.121

Myöskään Tornionjokilaaksossa porojen laiduntamiseen ei aina suhtauduttu ymmär-
täen. Niityillä heinää koonnut väestö ei pitänyt siitä, että porot tulivat laiduntamaan lähi-
metsiin. Poroja torjuttiin laittamalla palamaan laitumet, jolloin luonnollisesti seurauksena
oli metsäpalo.122 Metsäpalo ei puolestaan valikoinut sitä, kenen metsään se levisi. 

Porojen lukumäärä kasvoi varsinkin Lapissa 1880-luvulta lähtien, jolloin myös kes-
kustelu poron koparoiden vaarallisuudesta kruununmetsille oli kiivaimmillaan. Porojen

116.Ad1:2, virantoimituspäiväkirja 1887–1903. Iin ha. OMA; § 55 luvaton porokaskenhakkuu. Cia:103, Pudas-
järven talvikäräjät 1900. Kemin tka. OMA

117.Komiteanmietintö 1905:3, s. 103.
118.Komiteanmietintö 1905:3, s. 103.
119.Hiltunen 1990, s. 120.
120.Laitakari E. 1960, s. 65–66.
121.Grotenfelt 1920, s. 26–27.
122.Sandberg 1887, s. 92.
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määrän kasvu osuu samaan aikaan, jolloin myös kuusipuulle alkoi syntyä kysyntää. Selvä
taitekohta kasvussa oli vuosisatojen vaihde.

Kuvio 11. Porojen lukumäärä vuosina 1850–1910.
Lähde: Grotenfelt 1920, s. 19.

Vuonna 1905 ilmestyneessä Lapinmaan taloudellisia oloja käsittelevässä komiteanmietin-
nössä todettiin, että siihenastiset havainnot olivat sen verran vähäisiä ja häilyväisiä, että
tarvittiin luotettavia tutkimuksia poron haitallisuudesta metsäkasvulle.123 Valtionmaiden
asukkaiden porojen haitallisuudesta ei juurikaan ollut keskustelua. Esimerkiksi Suomus-
salmelta ei ole merkintöjä siitä, että paikalliset kruununmetsätorpparit olisivat harjoitta-
neet poronhoitoa. Sen sijaan alueen tilalliset harjoittivat poronhoitoa kunnan pohjoisosis-
sa. Ongelmat poronhoidossa olivat enemmänkin poroja omistavien tilallisten ja metsähal-
linnon välisiä.124

Pitkälti vielä 1900-luvun puolella kuusamolainen poromies Antti Polojärvi (s. 1875)
saattoi kuitenkin vielä todeta, etteivät kaikki metsänhoitajat vieläkään tietäneet, mitä
porot oikein metsissä tekivät. Erään kerran metsäammattilainen oli käynyt vanhalla poro-
kaskella poromiehen kera ja ihmetellyt hävityksen kauhistusta. Tuuli oli viimein kaatanut
isoimmat puut, joita ei ollut poroja varten kaadettu. Metsänhoitaja oli ihmetellyt: ”Mikä
se tätä on tehnyt?” Poromies oli vain todennut: ”Voe hyväneaeka, Luojan tuulihan se tätä
teköö! Niim minä en tienny että miten se käsitti, miksi se käsitti, se ei puhunum mitääm
mulles siitä.” Eihän metsänhoitaja voinutkaan asiaa tuntea, sillä ”ei okk kun kunttuurissa
vaa olleet nii”. Itse Antti ”herrojen joukossa” tunnettiin pitkänkannonmiehenä. Nimitys
tuli siitä, että vanhan kansan poromiehet jättivät jälkeensä pitkää kannokkoa hakatessaan
naavapuita poroilleen.125 Olisikohan Antin kohdalla puhunut kokemuksen syvä rintaääni?

123.Komiteanmietintö 1905:3, s. 99.
124.Tervonen P. 1992, s. 97.
125.Kortesalmi 1964, s. 80, 85, 250.
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Samanlaisia pitkänkannonmiehiä metsänhoitajat tapasivat Iin hoitoalueella. Esimer-
kiksi Taivalkoskella Loukusan kylän Kovavaaralla vielä talvella 1908–1909 hakattiin
poroille naavapuita 20 sentin läpimittaan rinnan korkeudelta. Kannot olivat jopa 1,3 met-
riä pitkät. Metsänhoitajat antoivat poronomistajille todellakin lupia tällaisiin hakkuisiin,
mutta huolen aihetta jäi kuitenkin: ”Syystä ettei tuollaisissa lupakirjoissa ole nimeltään
määrätty miltä mailta puita saa kaataa, ovat poromiehet samoilleet metsissä mieltänsä
myötä, metsänvartijain tietämättä missä kulloinkin hakkuita harjoitetaan.”126

Pohjois-Suomen porot koparoineen ja luppokuuset olivat metsänhoitajille oma ihme-
tyksen aihe 1860-luvun alussa. Ihmetys kuitenkin muuttui vähitellen kiusaksi osalle met-
sänhoitajista, sillä porot koparoineen tallasivat taimia niin kruununmetsissä kuin yksityis-
metsissä.  Porot ja lehmät eivät osanneet tehdä eroa metsien välille. Erityistä närkästystä
herättivät poroja varten kaadetut porokasket, joita ei tehty koskaan metsänhoidollisuutta
ajatellen. Kasket tehtiin poroja varten.

Erityisesti Iijokilaaksossa ja Kuusamon alueella metsähallinnon ja poronomistajien
suhteet olivat kylmät. Samanlaista kylmyyttä oli myös porollisten ja porottomien välillä.
Suhteita ei lämmittänyt se, että 1800-luvun loppupuolella myös metsäteollisuus alkoi tar-
vita samoja kuusia kuin porotkin. Tämä puolestaan merkitsi kruunulle tuloa myytävistä
puista. Paikallinen elinkeino jälleen kerran törmäsi metsähallitukseen.

Mielenkiintoista oli se, että mitä pohjoisemmaksi mentiin, sen vähemmän poro aiheutti
ongelmia metsähallinnon ja paikallisten välille. Pikemminkin pohjoisen metsänhoitajat
olivat porojen käyttäjiä siinä missä muutkin kulkijat. Poro kuului luontaisesti asukkaiden
ja virkamiesten normaalivarustukseen. Aivan Lapissa ei myöskään kaadettu porokaskia,
joten yksi selvä yhteentörmäyskohta puuttui. Porojen vapaaseen laiduntamisoikeuteen
kruununmetsissä ei vielä 1800-luvun puolella löydetty ratkaisua, vaan asia siirtyi pitkälle
1900-luvulle. Yhteisesti kuitenkin pystyttiin toteamaan se, ettei vielä 1800-luvulla ollut
tarpeeksi tietoa poron vaikutuksesta metsän kasvuun.

126.Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski 1908–1922. Mha.
KA.



7 Metsäherrat kritiikin kynsissä

”Herroja on epäiltävä aina, metsäherroja yli kaiken.”1

7.1 Metsäherrapolemiikki Pohjois-Suomessa

7.1.1 Toiveikkuudesta herravihaksi

Jo 1850-luvulla oli näkyvissä merkkejä metsäherravihasta, ennen kuin metsähallinto oli
edes vakinaistettu. Esimerkiksi A. B. Helander metsähistoriassaan toteaa, että 1850-lu-
vun lukumäärältään vähäiset metsänhoitajat eivät olleet suosittu virkakunta, ”eikä tästä
syystä voinut ruusunhohtoisilla tulevaisuudenkuvilla houkutella puoleensa”. Helanderin
mukaan runoilija Fr. Gygnaeuksen suuhun on laitettu seuraava luonnehdinta metsänhoita-
jista — ”yhteiskunnan näennäisesti alhaiset työntekijät”.2

Oli ilmeisesti pitkälti maanmittauksen ja metsänhoidon hallituksen ylijohtaja Gyldénin
ansiota, että metsänhoidollista oppia lähdettiin hakemaan Suomen ulkopuolelta. Kymme-
nen miestä sai oikeuden opiskella Pietarin metsäakatemiassa 1850-luvulla, ja vuonna 1857
”heistä valmistui joitakin”. Venäjä kuitenkin pian unohdettiin vaihtoehtona venäjän kielen
ja ”siellä vallitsevan erilaisen maailmankatsomuksen takia”.3 Oppia lähdettiin hakemaan
Saksasta ja Ruotsista. Useimmiten Pohjois-Suomeen tulleet ensimmäiset metsänhoitajat
olivat käyneet metsäopistonsa (skogsinstitut) Ruotsissa tai Saksassa Tharandtissa. Taustal-
la joka tapauksessa olivat saksalaisen metsänhoitotieteen opit ja ajatukset.4

1. Haanpää 1956, s. 244.
2. Helander 1938, s. 9, ”skenbart lägre arbetare”.
3. Tässä luvussa tutkimuskohteena on ollut nimenomaan se, kuinka metsähoitajiin suhtauduttiin Pohjois-Suo-

messa. Tässä ei käydä läpi yksityiskohtaisesti hoitoalueverkostoa tai niissä vaikuttaneiden metsänhoitajien
eri vaiheita. Helander 1938, s. 26.

4. Ernfred Forsström oli saanut koulutuksensa Tukholmassa, Fredrik Juselius puolestaan Tharandtissa. Ks.
esim. matrikkeli Ba:1, Kajaanin tpa, Iin tpa. OMA.
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Vuonna 1859 Oulun Wiikkosanomissa ilmestyneen jutun mukaan uusi virkakunta oli tu-
lossa. Artikkelin otsikossa jo kysyttiin: ”Kuuluuhan muutakin metsänhoitoammattiin, ei ai-
noastaan metsän haaskauksen varominen.” Kirjoittaja tunsi hyvin kruununmetsien käyttö-
tavan eli varastamisen. Mutta haaskaajien valvomisen ohella kirjoittaja toivoi, että uudet
miehet katsoisivat myös laittoman kalastamisen ja metsästämisen perään.5 Vuoden 1859
puolella siis jo odotettiin uusia virkamiehiä tulevaksi, mutta työtehtävien kuva oli vielä
epäselvä.

Vuoden 1860 alussa tulleiden uusien virkamiesten tehtävistä sekä metsähallinnosta teh-
tiin selkoa lehdistössä. Oulun Wiikkosanomissa ilmestyi jatkosarja metsistä ja metsätöistä,
ja suhtautuminen uuteen metsähallintoon oli vielä positiivista. ”Tämä nykyinen metsäin
hoito on nyt alussa ja kokeena ja ei liene kauwan, ennekuin se itse työssä selwästi näyttää,
jos ja mitenkä sama hoito alkaa kannattaa.” Uuden hallinnon avustuksella kirjoittajan mu-
kaan siirryttäisiin pois metsän huonosta hoidosta. Lohkojaon myötä metsän haaskaajat ym-
märtäisivät, että kruununmetsä ei ollutkaan heidän omaansa. Valistuksella olisi suurempi
vaikutus kuin rangaistuksilla:

”Sillä metsänhoitajain wirkaan ei pitäisi kuulua, eikä kuulunekkaan, ainoastaan se wiskaa-
lien toimi että saada ihmisiä syyhyn ja sakkoon, kun he yhteisistä metsistä kokewat etsiä
henkensä elatusta, jota eiwät muutoin voi saada, waan myöskin se, että he hoitawat kruunun
metsiä sillä lailla, että siitä on muilleki silminnähtäwää hyötyä, ja keskinäisyydestä, jota
heillä on kansan kesken, opetuksilla ohjaawat maanmiehiäkin järjelliseen metsän hoitoon.”6

Uusi metsänhoitajien virkakunta tuli pappis-, virkamies- ja elinkeinonharjoittajaperheis-
tä. Metsänhoitajamatrikkelien mukaan suurin osa nuorista metsänhoitajista oli kotoisin
eteläisen ja lounaisen Suomen alueelta pappisperheistä, joista oli hyvä mahdollisuus läh-
teä hakemaan oppia uudelle alalle.7 Kaarlo Wirilander kuvailee säätyläisistä kertovassa
teoksessaan uutta ammattiryhmää seuraavasti:

”Tämä viimeksi mainittu kehitystaipumus, papinpoikien hakeutuminen metsänhoitajiksi
voimistui noihin aikoihin jopa siinä määrin, että seikka huolestutti pappiskokouksiakin.
Arveltiin näet tuon upouuden virkalaitoksen imevän itseensä liiaksi juuri sitä nuorukaisai-
nesta, josta piti oppisäädyn mielestä lähinnä saataman kipeästi tarvittavaa täydennystä silloi-
sen pahan pappispuutteen poistamiseksi. Niinpä vuonna 1860 olikin jo yli 30 % ja 1870
vielä neljännes metsänhoitajien silloisista määristä (45 ja 63) peräisin oppisäädyn säätyläis-
poikia kasvattaneista kodeista.

5. Oulun Wiikkosanomia 26/1859. Laittoman kalastamisen ja metsästyksen perään ei juuri ehditty katsoa. Kor-
keintaan hirven kaato vei käräjille, olihan hirvi tuolloin muutenkin harvinainen ilmestys. BVc:1, luettelo
metsänvarkauksia koskevista oikeudenkäynneistä ja rangaistuksista 1881–1895. Kemin ha. OMA.

6. Oulun Wiikkosanomia 16, 18/1860; Myös esim. Suometar 8, 40/1860,
7. Metsänhoitajien painetut matrikkelit eri vuosilta. Muun muassa Hugo Rikhard Sandbergin isä oli kirkko-

herra Turun läänin Lapista.
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Muun siviilihallinnon virkamiesten kodeista oli tällöin, kauden päättyessä, lähtöisin 19
metsänhoitajaa eli suhteellisesti saman verran koko virkakunnasta (30 %) kuin papinpoikia
oli siinä ollut kymmenen vuotta varhemmin. Sotilas, ja eritoten oikeushallinnon taholta tuli
tähän virkakuntaan noina ”metsäherrojen” ensiaikoina 1860- ja 1870-luvulla jäseniä ylen
vähän. Edellisiä oli 1860 vain yhdeksän ja 1870 kuusi, jälkimmäisiä vastaavasti ainoastaan
yksi ja kaksi. Mutta kaupunkihallinnon virkamiesten pojista ei metsänhoitajakunnassa näky-
nyt mainittuina vuosina jälkeäkään.8

Vuonna 1860 tässä virkakunnassa näet oli lähes 40 % poikamiehiä, jotka vasta tämän
ajankohdan jälkeen ovat perustaneet itselleen perheen.”9

Pohjois-Suomen suuriin hoitoalueisiin 1860-luvulla alussa asettuneet metsänhoitajat jou-
tuivat usein tiettömien taipaleiden taakse, jonne postikin kulki verkkaisesti. Askel saksa-
laisen järjestäytyneen metsänhoidon piiristä syrjäiseen Suomeen oli pitkä. Aluksi paikal-
liset kirkonkylät ottivat heidät uteliaina vastaan, sillä olihan paikkakunnilla vielä tuolloin
varsin vähän sivistyneistöä. 

Vielä vuosikymmenienkin jälkeen metsäherran ensimmäinen ilmestyminen muistettiin.
Esimerkiksi Hyrynsalmen hoitoalueen ensimmäinen metsänhoitaja Mauritz Mohell saapui
Kuopiosta päin suurella raudikko-oriilla ja ”kansa oli ihmetellen kysellyt että mikä se sem-
moinen virkamies oikein on ja mitä sen virkaan mahtanee kuulua. Asia oli outoa vielä sii-
hen aikaan”.10

Paikallinen sivistyneistö, kuten papit, lukkarit, nimismiehet ja voudit, tervehti uusia
metsäherroja iloiten. Esimerkiksi nimimerkki E. B. eli Suomussalmen lukkari Erik Bisi kir-
joitti sanomalehdessä seuraavasti: ”Metsäherroilta toivomme mekin saawamme hyviä neu-
voja sillä niitä kyllä tarwitaan ja hywät neuwot aina auttawat.”11

Edellisen vuosikymmenen lääninmetsänhoitajat rajallisine toimintamahdollisuuksi-
neen jäivät vieraiksi maalaisväestölle. Sen sijaan lukuisat uudet nuoret metsänhoitajat ja
metsänpäällysmiehet 1860-luvulla otettiin kiinnostuneina vastaan. Tuoreet miehet asettau-
tuivat aluksi asumaan taloihin kansan keskelle, sillä varsinaisia virka-asuntoja ei ollut vielä
tarjolla.12 Mielenkiintoa lisäsi sekin, että Pohjois-Suomen valloittivat forsströmit, fors-
mannit, von waenerbergit, von zweygbergit, svanströmit, strömborgit, eli sellaiset miehet,
joiden nimien lausuminen jo tuotti vaikeuksia. Uusien virkamiesten tulon myötä syntyi
epäilyjäkin. ”Puhutaanpa tulewan pitäjääseemme metsänhoitajia. Eikös nekin lisänne ulos-
tekoja, ehkä ne ovat kruunun palkalla, mutta tulee muistaa, että joka mies maksaa kruunun
kassaan. Metsän-wiljelys loppuu, mistähän rahaa saataneen.”13

Nuoret metsänhoitajat hajaantuivat kauaksi toisistaan, ja ainoaksi yhteydenpitokeinoksi
muihin alan miehiin jäi kirjeiden kirjoittaminen. Metsätalouden historian kirjoittajan He-
landerin mukaan ”yksinäisinä he olivat avuttomia puolustautumaan ja vaarassa vajota am-
matillisesti ja henkisesti arveluttavaan toimettomuuteen”. Tätä toimettomuutta vastaan
nousi muutamia metsänhoitajia, jotka jo vuonna 1862 kokoontuivat Oulussa. Mukana oli

8. Wirilander 1974, s. 221.
9. Wirilander 1974, s. 251.
10. Kainuun Sanomat 8/1930. Kyseessä oli Johan Mohell, joka vaikutti vuosina 1860–1864 Hyrynsalmella.

Hyrynsalmen muut metsänhoitajat olivat August Svanström (1864–1872), Henrik Hjerppe (1874–1883),
Gustaf Wrede (1883–1893), Otto Waenerberg (1893–1899), Karl Torcknell (1899–1908).

11. Oulun Wiikkosanomia 26/1860.
12. Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaari. Iin tpa. OMA.
13. Oulun Wiikkosanomia 6/1860.
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Siikajoelta E. V. Strömberg, joka oli jo ehtinyt julkaista teoksen metsähallinnosta Oulun
läänissä. Pohjoisen tarkastuspiireistä tulivat ylimetsänhoitajat M. E. Forsström, C. O.
Palmroth ja C. E. Rancken. Muut metsänhoitajat olivat Rovaniemeltä C. Nummelin, Ke-
mistä O. Timgren, Iistä C. Brander ja Simosta U. Forsman. Näissä merkeissä metsänhoita-
jia kokoontui muutaman kerran, mutta vuosikymmenen henki ei ollut omiaan edistämään
toimintaa. Toisaalta matkat olivat niin pitkät, ettei ollut mikään ihme, että yhteydenpito jäi
kirjeenvaihdon tasolle. Kesti aina vuoteen 1876, ennen kuin koko maan kattava Suomen
metsänhoitoyhdistys saatiin lopullisesti perustettua.14

Paikallisen väestön uteliaisuus alkoi vähitellen vaihtua epäilyksi ja arvosteluksi. Ensim-
mäisenä epäluuloa alettiin tuntea (tai ainakin tuotiin julki) Kainuussa, jossa kruununmetsät
oli väliaikaisella jaolla erotettu yksityisten maista metsän haaskauksen ja huonon hoidon
pelossa. Vääryyttä tunnettiin koetun väliaikaisessa jaossa, jossa perintötilojen sanottiin me-
nettäneen maansa kruunulle mitätöntä korvausta vastaan. Ristijärveltä kirjoitettiin Suomet-
tareen heti 1860-luvun alussa: ”Mutta nyt ilmaantui äkkiä niinkuin taiwaasta tuo metsän-
hallinto eli Tapiolan haltiokunta, miksi sitä sanottanee, ja uhkaawat kerrassaan wiedä meil-
tä pois metsät.”15

Epäilystä lisäsi sekin, että Hyrynsalmella oli tarkoitus leimata 23 000 tukkia kruunun-
metsistä. Oulun Wiikkosanomissa kirjoittaneen nimimerkin mukaan ”täältä ei ole milloin-
kaan ennen semmoisia hirsimääriä wuosittain myyty kun nyt wiime wuosina, koska metsät
joutuivat waltion muka hoitoon.” Metsäherrojen todettiin itse alkaneen valittaa sitä, että
kaikki hongikot olivat loppumassa.16

Lehtiin ilmestyi varsinaisia moitteita metsäherrojen laiskuudesta. Kalajoelta kirjoitet-
tiin, kuinka paikallisen metsäherran oli tarvinnut vain kahtena päivänä edellisenä talvena
käydä mittaamassa kruunulta ostettuja tervaksia. Kruununmetsät olivat kirjoittajan mu-
kaan rahkarämeitä ja palaneita kivikkokankaita. ”Kuinkahan sitten kannattanee walta-wa-
roista wuosittain maksaa kamarissa istuskelewalle metsäherralle korkian palkan ... .”17 Tä-
mä korkeaa palkkaa nauttinut metsäherra Sandmark ”istui” tuossa vaiheessa Nivalassa, jo-
ka oli lähempänä hoitoalueen kruununmaita kuin Kalajoki. Myöhemmin asuinpaikka
muuttui Haapajärveksi, joka oli vielä kauempana Kalajoesta kuin Nivala.

Aluksi tunnettiin mielenkiintoa metsäherrojen korkeisiin palkkoihin ja vähäiseen työ-
hön. ”Sanomalehdistä olen lukenut ja monelta haaralta kuullut pilkkasanoja metsä-herrain
suurista palkoista ja wähästä työstä: moni heistä ehkä lieneekin toimettomuudellansa an-
sainnut tulla yleisön pilkattawaksi ja moitittawaksi, mutta täytyy heitäkin, jotka kaikella
ahkeruudella ammattiansa toimittawat, ja heihin ei tämä yleisön moite koskekkaan, sillä
työ ansaitsee aina kunnioitusta, laiskuus häpeän.”18

14. Helander 1938, s. 191–194; Heikel 1927, s. 3. Alkuperäinen luonnehdinta metsänhoitajien onnettomista olo-
suhteista julkaistiin vuonna 1866 Tidskrift för Finlands landtbruk -julkaisussa. ”Genom sin vistelse och hän-
visad till sig själv, måste forstmannen mer än andra behöva sådana tillfällen till meddelande, för att ej lida
fara att försjunka i ensidighet.”
Pohjois-Suomen metsänhoitajat perustivat oman alaosaston vasta vuonna 1892, ja melkeinpä itseoikeutet-
tuna puheenjohtaja oli Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja E. Forsström. Heikel 1927, s. 34–35.

15. Suometar 8/1860, 40/1860.
16. Oulun Wiikkosanomia 27/1862.
17. Oulun Wiikkosanomia 27/1862.
18. Suometar 40/1860.
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Metsähallinto uutena hallinnon alana luonnollisesti herätti yleensäkin ihmetystä, ja ih-
metys kohdistui ennen kaikkea metsähallinnon ruumiillistumiin eli metsänhoitajiin. Herro-
ja syytettiin turhiksi, laiskoiksi, herraskaisiksi ja myös yhä useammin ruotsinkielisiksi19 ja
ruotsinmielisiksi. Ymmärtämystä uudet virkamiehet eivät saaneet siksikään, että heidät oli
palkattu hoitamaan metsiä, joiden huolenpitoon ei nähty mitään syytä. Säätyläislähtöiset,
useasti huonosti suomen kieltä osaavat herrat alettiin kokea yhä enemmän uhkana. Kieli-
kysymys alkoi nousta pintaan vähitellen.

Suomussalmelta lähetetyssä paikalliskirjeessä todettiin suoraan: ”Ennen virkamiehet
elivät niin kohteliaasti, ettei kuinkaan saata sanoa koskaan wirkamiesten syyttä suotta sor-
taneen rahwasta, josta kiitos ja kunnia heille. Mutta nyt owat wanhat kadonneet, ja kaikki
uusiksi tulleet, muut kaikkia, waan kansa elääpi wanhallaan, eikä opi hewillä, warsinkin
noita uusia metsä-asetuksia noudattamaan ... .” Kirjoittajan mielestä metsähallinto vei ko-
ko maakunnan ja kansan perikatoon sakottamalla kruununmetsien puiden otosta. Velan-
maksuun porvareille ei voinut enää käyttää kruununmetsien puita.

Sama kirjoittaja, Suomussalmen lukkari E. Bisi oli muutamaa vuotta aikaisemmin Ou-
lun Wiikkosanomissa toivottanut uudet virkamiehet tervetulleiksi uusine neuvoineen. Bi-
sin kohdalla mieli oli muuttunut vuosien varrella. Lukkari oli konkreettisesti nähnyt, kuin-
ka paikallisten asukkaiden asema ei ollut helpottunut, vaan pikemmin vaikeutunut. Bisi lie-
nee seurannut muutenkin tarkasti Oulun Wiikkosanomien kirjoittelua metsähallinnosta, jo-
ten hänellä oli mahdollisuus muodostaa mielipiteensä laajemman aineiston perusteella kuin
pelkästään sen mukaan, miltä Suomussalmella näytti.

Myös Pohjan Tähti -sanomalehdessä metsähallinnosta maalattiin dramaattinen kuva:
”Nykyisen metsähallituksen muutamassa vuodessa vaikuttamista onnettomuuksista täällä
saattaisi kirjoittaa tuhatsivuisia kirjoja, yht'aikaa kuin kaikki niissä olisi puhdasta totuut-
ta.”20 Näitä tuhatsivuisia kirjoja ei kuitenkaan kirjoitettu koskaan. Eri asia olisi vielä ollut,
olisiko niissä pystytty kiihkotta arvioimaan metsähallinnon osuutta Pohjois-Suomen kehi-
tyksessä. Sanomalehtiartikkeleiden perusteella voi joskus päätellä, että metsäherra oli jopa
tuonut kadon tullessaan.

Ensimmäiset vuosikymmenet, eli 1860-luku ja 1870-luvun alkupuoli, olivat vaikeita ai-
koja metsänhoitajille. Metsäherrana ei ollut hyvä olla. Heillä ei ollut omaa yhdistystä tai
ammattilehteä, jonka kautta he olisivat saaneet mielipiteensä esille yksityishenkilöinä. He
eivät pystyneet vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Koko kaartista tuli syrjitty. Näin ai-
nakin todetaan Suomen metsänhoitoyhdistyksen historiikissa. Ulkoiset syyt estivät yhdis-
tyksen perustamisen. Vuonna 1877 yhdistys saatiin perustetuksi, mutta pohjoissuomalais-
ten edustus jäi vaatimattomaksi.21 Jo 15 vuotta aiemmin yritystä yhdistystoimintaan oli ni-
menomaan ollut Pohjois-Suomessa. Kirjoittelu sanomalehtiin ei houkutellut, sillä lehtien
omat tekstit ja maaseutukirjeet eivät metsänhoitajia mairitelleet. Nähtävästi metsänhoitajat
mieluummin kynäilivät lehtiin nimimerkin suojissa, joten heidän jäljittämisensä on vai-
keaa.

19. Ruotsin kieli tarjosi myös omat mahdollisuudet sanaleikkeihin. Muhokselta lähetetyssä kirjeessä todettiin
näin. ”Bruks- och sågegarene hän skulle gerna önska, att hwarje forstman fore ”så längt brödet bakas”, men
forstmästaren, som gör sin tjenst, tager ränseln på ryggen och ”drar åt skogen”. Åbo Underrättelser 68/1860.

20. Pohjan Tähti 10/1867; Pekkala 1915, s. 302. Pohjan Tähteä toimitti valistunut Johan Rännäri.
21. Heikel 1927, s. 6–8.
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Yksi tällainen aktiivinen kirjoittaja tuli Kuusamosta. Pohjan Tähteen kirjoittanut nimi-
merkki Wähänen wirkamies A. K-nen asettui puolustamaan virkamiehiä lukkari Bisiä vas-
taan. Bisi oli syyttänyt lehden palstoilla Suomussalmen virkamiehiä suoraan syypäiksi kun-
talaisten saamiin sakkoihin ”metsäasioissa”. ”Moittikaa kunnioitettava E. B suoraan wirka-
miestä kussa on syytä, ja samate lakia, siinä jossa se on puuttuwa ja waillinainen.”22

Suomen metsänhoitoyhdistyksen kautta metsänhoitajilla olisi nyt ollut keino levittää
omia ajatuksiaan. Yhdistyksen vaikutuspiiri jäi ahtaaksi, koska toimintaan osallistui vain
metsänhoitomiehiä, sahateollisuusyrittäjiä tai suurtilojen omistajia. Metsää omistavia ta-
lonpoikia ei joukkoon tullut. Yhdistyksen kantava hahmo A. G. Blomqvist oli toivonut mu-
kaan myös talonpoikaista väestöä, mutta muut jäsenet eivät olleet valmiita muuttamaan toi-
minnan luonnetta.23 Metsänhoitoyhdistyksen toiminta oli aluksi ruotsinkielistä. Tämäkin
riitti pitämään toiminnan tietyissä piireissä. Epäluuloista maaperää ei lähdetty muokkaa-
maan yhdistystoiminnan kautta.

Ruotsinkielisyyden ja herraskaisuuden lisäksi metsäherroja syytettiin juoppoudesta ja
laiskuudesta. Erityisesti 1880- ja 1890-luvulla metsäherroja vastaan nostettiin oikeuden-
käyntejä.24 Sanomalehdissä pidettiin yllä kuvaa laiskasta metsänhoitajasta, joka ei viitsi-
nyt liikkua piirissään. Esimerkiksi Kaiku-lehdessä kirjoittanut nimimerkki -hm- totesi seu-
ranneensa pitempään metsähallinnon toimintaa. Metsänhoitovirkamiehillä ei ollut mitään
tekemistä, vaan virka-asiat hoidettiin kuukauden aikana, sillä ”muun osan wuodesta owat
ne arwatenkin jouten, sillä heitä ei näy liikkeellä”.25

Samaan teemaan palasi Kaiun palstoilla myös Juhana Kokko, joka tuli tunnetuksi myö-
hemmin romaanikirjailijanakin. ”Se (kansa) näet arwelee, että metsäherrain tarkoitus on
wointinsa mukaan lopettaa sahaliikkeet näiltä seuduin, sillä silloinhan tulisi heille helppo;
ei olisi wastusta huutokaupoista, ei hakemuksista eikä warkaista, olisi maassa rauha ja ih-
misillä hywä tahto. Ylimaan ukot wiljeleisiwät lihawia maitaan – jos ei täällä, niin Ameri-
kassa, – porot ajettaisiin kauas Lappiin, metsät kaswaisiwat ensin ylöspäin ja sitten alaskä-
sin ja kyllähän se tuuli ne wiimein kaataisi. Silloinhan säästyisiwät sahoilta hakkuutuskus-
tannukset ja metsäherroilta satoihin penikulmiin nousevat turhat kruunaus- ja mittausret-
ket.”26 Kuhmoniemeltä lähetetyssä paikalliskirjeessä esitettiin poikkeuksellinen näkökul-
ma: ”Aiwan mahdotonta on waatia metsänhoitajalta näin tarkkaa alueensa hoitoa, kun hän
asuu Sotkamossa, kuuden peninkulman päästä täältä. Tuiki tarpeen olisi siis että saisimme
omituisen metsänhoitajan tänne.” Kirjoittajan käsityksen mukaan oma metsänhoitaja hel-
pottaisi kruununmetsien asuttamista, jolloin tilattomien ei tarvitsisi huonoina aikoina paeta
Venäjälle.27

Simosen mukaan herravihaa lietsoi tieto siitä, että metsähallintoa perustettaessa oli käy-
ty kysymässä neuvoa saksalaiselta vapaaherra Edmund von Bergiltä.28 Simosen päätelmä
lienee liian kaukaa haettu, sillä täydellä syyllä voi epäillä, tunsiko kovin moni pohjoissuo-

22. Pohjan Tähti 14/1867. Ilmeisesti samainen A. K:nen kirjoitti myöhemmin esimerkiksi Pohjois-Suomeen 9/
1881 ”Vähäisen metsänhoidon alalta”.

23. Helander 1938, s. 206–207.
24. Pekkala 1915. Suurta julkisuutta sai aikanaan nurmeslaisen kauppias Pellikan ja metsähallinnon ylimmän

johdon välinen kahnaus, johon palataan tuonnempana.
25. Kaiku 1/1882. Ks. jo aikaisemmin Oulun Wiikkosanomia 27/1862; Suometar 40/1860.
26. Kaiku 19/1887.
27. Oulun lehti 39/1887.
28. Simonen 1964, s. 305.



257
malainen tilaton tai edes talollinen saksalaisen Edmund von Bergin teosta, vaikka se oli
suomennettu. Metsäherravihaa ruokittiin koko ajan niin vanhoilla kuin uusilla syillä, jotka
kyllä kulkivat riittävän tehokkaasti suullisesti paikallisen väestön keskuudessa.

Valtionmaiden asutusongelma oli 1890-luvun alussa yhä enemmän yhtä kieliongelman
kanssa. Ruotsinkieliset kannattivat vuokra-asutusta ja suomenkieliset suosivat uudistilalli-
suutta. Uutta asetelmissa oli se, että nyt suomalaiset kaunokirjailijat kävivät aiheeseen kiin-
ni. Tästä tilanteesta kirjoitti metsähallinnon historiaan perehtynyt Martti Hertz seuraavasti
1930-luvulla. Kirjoitus oli laadittu metsähallinnon 75-vuotisjuhlaan, joten kirjoituksen tar-
koitus oli nostattaa henkeä eikä suinkaan olla objektiivinen analyysi tapahtuneesta.

”1892 vuoden asetuksen mukainen uudistilojen erottaminen johti varsinkin Pohjois-Suo-
messa metsäkeinotteluun jopa siinä määrin että sikäläisistä uudistaloista jo maailmansodan
aikaan suuri osa oli joutunut puutavarayhtiöiden haltuun tai autioiksi. Kun keinottelua pyrit-
tiin metsänhoitoviranomaisten taholta torjumaan uudistui sama virkamiesten, ennen kaikkea
metsänhoitajien ahdistelu, jota oli useampaan otteeseen aiemmin esiintynyt.

Mutta tilanne kävi nyt entistä pahemmaksi sen johdosta, että torppariväestössämme syn-
tynyt ja ylläpidetty tyytymättömyys tarjosi voimanlisiä uhkaavina pidetyille kumoukselli-
sille aineksille. Yhä äänekkäämmin vaadittiin, että kruununmaat oli asutusta ja viljelystä
varten ilmaiseksi luovutettava torppareille. Valitettavasti julkinen sana nytkin monesti
osoitti hämmästyttävää arvostelukyvyn puutetta tai toisaalta teki itsensä syypääksi tarkoi-
tukselliseen yksipuolisuuteen. Pari suomalaista kirjailijaakin alisti kynänsä halpahintaisen
demagogian palvelukseen. Etevään kirjalliseen asuun puetuissa herjauksissa häväistiin
koko metsänhoitajakuntaa.”29

Herjaajien joukko oli laajentunut 1860-luvun paikallisista kellokkaista ja talonpojista
1890-luvun kirjailijoihin30, jotka saavuttivat huomiota valtakunnan tasolla. Ajan hengen
tiivisti metsähallinnon palveluksessa ollut hovineuvos C. Nummelin, joka myös oli ehti-
nyt saada kokemusta Pohjois-Suomen hoitoalueista. Vuonna 1884 Nummelin totesi met-
sänhoitajan ammatista nuorelle alalle pyrkineelle opiskelijalle:

”Ystäväni, olet omistautumassa kiittämättömälle ammatille. Saat varautua siihen, että sinua
pidetään laiskurina ja heittiönä, joka ei kelpaa mihinkään muuhun. Joudut vaikeuksiin väes-
tön kanssa, jos olet uuttera, ja eräänä päivänä sinun virkasi voidaan lopettaa.

Tosin nykyään [1884] ei ole niin vaarallista, mutta 1860- ja 1870-luvulla se oli suurinpiir-
tein näin. Nyt metsäyhdistys on saanut toimia ja ainakin jotkut sanomalehdet ovat meille
avoimia. Meidän ei enää tarvitse vaieta, me voimme puolustaa itseämme ja meidän mai-
neemme on nousussa.”31

Komiteanmietinnön kirjoittajat totesivat, että kiittämätön ammatti veti kuitenkin puoleen-
sa laiskureita, heittiöitä, uutterista puhumattakaan, vaikka arvostusta ei aina saanutkaan.
Metsävirkamiesten arvostuksen puute tunnettiin vielä selvästi 1900-luvun alkupuolella;
tosin henkilökohtaisten herjausten aika alkoi olla ohi.32 Vuonna 1917 tehtiin kiertokysely
metsäkonduktöörien eli ylimääräisten metsänhoitajien asemasta ja toiminnasta. Jo kruu-
nunmetsäkomiteanmietinnössä oli moitittu sitä, ettei nuorille metsäkonduktööreille ollut
annettu tarpeeksi työtä eikä itsenäisyyttä. Systeemi oli epäonnistunut niiltä osin. Tieduste-

29. Hertz 1935, s. 24.
30. Juhana Kokko ja Johan Pellikka olivat näkyvimmat kirjoittelijat. Heistä on lisää tuonnempana.
31. Heikel 1927, s. 6–7.
32. Komiteanmietintö 1900:5, s. 190; Boman 1919, s. 56.
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lussa kiinnitettiin huomiota myös nuorten metsäkonduktöörien yhteiskunnalliseen ase-
maan. Yleisesti tunnettuna tiedustelussa pidettiin sitä, että erityisesti valtiota palvelevat
eivät nauttineet kansan arvonantoa. Epäkohdan painavimpana syynä pidettiin sitä, että
metsänhoitajat joutuivat virkansa puolesta jossain määrin rajoittamaan valtionmetsissä ja
niiden lähistöllä elävien ihmisten rajatonta oman käden oikeutta metsissä.

Kyseisessä tiedustelussa ei kuitenkaan kiinnitetty sen enempää huomiota tähän arvon-
annon puutteen todelliseen syyhyn. Arvonannon puutteen todettiin aiheutuneen siitä, ettei-
vät metsänhoitajat voineet osallistua yleisiin rientoihin harjoitteluaikoinaan hoitoalueilla.
Tiedustelussa ei lainkaan mainittu sitä, että metsänhoitajien negatiivinen maine oli peräisin
edellisen vuosisadan tapahtumista eikä tansseihin osallistumattomuudesta.

”Metsäkonduktööri passitetaan tavallisesti salolle, kauvaksi kirkonkylästä, johonkin mök-
kiin asumaan, jossa kuoleutuvat nekin harrastukset, joita aikaisemmin miehellä on ollut.
Tällainen järjestelmä merkitsee sitä, että metsänhoitokunta aina tulee pysymään sillä —
sanoisinko, alhaisella tasolla kansan silmissä, millä sen nykyään sanotaan olevan. Kun nuo-
rella metsänhoitomiehellä ei ole tilaisuutta parhaimmassa ikäkaudessaan ottaa osaa yleisiin
rientoihin eikä myöskään tilaisuutta kehittää itseään omalla alallaan, on asiantila kyseessä-
olevassa suhteessa niin surkea kuin se yleensä voi olla.”33

Yleisiin rientoihin ei siis ollut mahdollisuutta. Vielä vähemmän metsänhoitajia näkyi
1800-luvulla kunnallisissa päättävissä elimissä tai paikallisessa yhdistystoiminnassa. Pu-
dasjärvellä kunnalliselämässä pitkään vaikuttanut ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström oli
harvinaisen laaja-alainen niin metsähallinnon kuin yhteiskunnallisen toiminnankin puo-
lella.34

Tutkija Hugo Pipping analysoi 1930- ja 1940-luvulla sosiologisessa tutkimuksessaan si-
tä, kuinka pelkosenniemeläiset suhtautuivat herroihin, kuten metsänhoitajiin ja maanmitta-
reihin. Vaikka Pelkosenniemi ei ollutkaan niitä alueita, joissa metsähallinto olisi ottanut yh-
teen kiivaasti paikallisen väestön kanssa, niin ”kyläläiset aina lähtivät siitä, että herrat yrit-
tävät aina nylkeä heitä ...”. Niinpä Pippingin mukaan pelkosenniemeläiset eivät kainostel-
leet petkuttaa herroja.

”Tätä ei ole ymmärrettävä siten, että epärehellisyys, vilppi ja petkutus olisivat olleet erityi-
sesti kansan suosimia paheita, vaan pikemmin niin, että katsottiin oikeaksi hyötyä herrojen
puutteellisista tiedoista, heikosta valvonnasta tai kyvystä pitää puolensa. Mikäli petkutti her-
roja, se merkitsi tavallisesti jonkun tukkiyhtiön tai metsähallituksen puijaamista eikä se
aiheuttanut tunnonvaivoja.”35

Metsähallinto uutena toimijana Pohjois-Suomen metsissä herätti luonnollisesti kiinnos-
tusta. Ensiksi Pohjois-Suomi toivotti tervetulleeksi länsisuomalaiset papinpoikametsän-
hoitajat. Muu sivistyneistö odotti heiltä opastusta sekä neuvoja metsien hoitoon ja käyt-
töön. 

Toiveet eivät toteutuneet; sen sijaan moni paikallinen elinkeino joutui rajoitusten alai-
seksi. Paikallisen sanomalehdistön palstoilla silloiset yhteiskunnalliset epäkohdat nousivat

33. Boman 1919, s. 56; Komiteanmietintö 1900:5, s. 190.
34. Haukiputaan hoitoalueella Viktor Sandberg (1833–1899) oli mukana Ylikiimingin kunnalliselämässä. Myö-

hemmin 1900-luvulta on selvemmin osoitettavissa metsänhoitajia, jotka toivat paikkakunnille muun muassa
uutta tietoa karjanjalostuksesta. Esimerkiksi Kalajoen hoitoalueen aluemetsänhoitaja Väinö Alopaeus tun-
nettiin edistyksellisenä karjankasvattajana.

35. Pipping 1978, s. 248.
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selvästi esille. Uutta tilanteessa oli se, etteivät valtion vanhat virkamiehet, kuten 'walles-
mannit'36, olleet uhkana maalaisväestön metsänkäytölle. Ihmettely kohdistui sen sijaan
metsähallinnon edustajiin eli metsänhoitajiin, joihin alettiin liittää ominaisuuksia kuten
laiskuus, herraskaisuus ja ennen kaikkea ruotsinkielisyys. Ihmetystä herätti sekin, että met-
sänhoitajat palkattiin hoitamaan metsiä. Syytä tai tarvetta tähän ei nähty. 

Toiveikkuus vaihtui äkkiä epäluuloksi ja jopa vihaksi. Metsänhoitajia alettiin epäillä ja
lopulta herjata. Metsäherran vihaajasta oli vain yksi askel metsäherran petkuttajaksi. Tar-
koitus pyhitti keinot. Niinpä katsottiin oikeaksi hyötyä herrojen puutteellisista tiedoista tai
mahdollisuuksista valvoa metsiä.

7.1.2 Lehdistön yhteentörmäys ruotsinkielisen metsähallinnon kanssa

Lehdistö kirjoitteli vielä 1860-luvun alussa suhteellisen neutraalisti metsähallinnon virka-
miesten asettumisesta Pohjois-Suomeen ja paikalliset kirjoittajat olivat toiveikkaita uu-
sien virkamiesten hyvän esimerkin tuomasta muutoksesta metsien käsittelyyn. Metsien
käsittelyssä nähtiin paljon toivomisen varaa.

Sen sijaan paikallisen sanomalehden, Oulun Wiikkosanomien, kanta muuttui kuitenkin
pian 1860-luvun alussa toivorikkaasta vihamieliseksi metsähallitusta kohtaan. Julkisuu-
teen tullut vihkonen Metsien arvosta herätti heti lehdessä vastarinnan. Vihkosessa todettiin
metsien ”raiskaamisen” johtaneen esimerkiksi Islannissa ja Grönlannissa siihen, että maan-
viljelyksen ja metsätalouden edellytykset oli tuhottu. Samankaltaista kohtaloa odotettiin
Suomelle, mikäli entisen kaltainen metsien käyttö jatkui. Wiikkosanomat epäili vihkosen
tietoja sekä sitä, että metsähallitus itse oli sen takana. ”Wirallisesti toimitetuksi esitykseksi
näyttää tämä niin wähällä tiedolla, kehnolla taidolla ja osittain niin tympiällä kielellä teh-
dyltä, että meidän täytyy waroittaa hallitusta senkaltaisten kirjoittajien tuotteista, jos muka
hallitus niihin olisi osallinen.” Lehden mukaan ei ollut mikään ihme, että ”Suomen häirät-
tömässä kansassa” oli syntynyt tyytymättömyyttä nykyisen metsähallinnon ”kummallisiin
wehkeisiin”. Epäluulo, typeryys ja oman voiton pyynti olivat leimallista metsähallinnol-
le.37

Metsähallituksen päällikön apulainen  Rabbe Wrede oli arvostellut Helsingfors Dag-
bladissa Oulun Wiikkosanomia hyökkäyksestä metsähallintoa vastaan. Oululainen nimi-
merkki F. N. vastasi suorasukaisesti: ”Olemme rohenneet O. W. S:missa julkaista moniaita
muistutuksia nykyisen virallisen metsähoidon wehkeistä.” Kirjoittaja paheksui erityisesti
sitä, että oululaisen lehden esittämä arvostelu oli käännetty ruotsiksi. ”Semmoista isän-
maan ja äidinkielemme kunnioittamista harjoittaa h:ra paruuni. Onko se Suomen kansalai-
suutta? Woi poloinen herra paruuni.”38

Oulun läänin talousseurakaan ei vastaanottanut postilähetystä, joka sisälsi Metsien ar-
vosta -kirjasia, joten kirjanen koettiin Pohjois-Suomen kannalta todella loukkaavana. ”Lää-

36. Ylikangas 1996, s. 323. Ylikangas toteaa teoksensa yhteenvedossa seuraavasti. ”Vallesmanni-sana on
ilmausta hyväksymisestä: se herättää edelleen voittopuolisesti positiivisväritteisen jälkikaiun. Hyväksynnän
taustalla ei voi olla muuta kuin se, että instituutio on koettu tarpeelliseksi.”

37. Oulun Wiikkosanomia 12/1862. 
38. Oulun Wiikkosanomia 20/1862.
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nimme talousseura yksimielisesti kelvottoman ja loukkaawan sisällyksen wuoksi hyljäsi,
kieltäen wastaanottaa Keis. Senaatin sinetin alla postissa tullutta runsasta lahjaa tätä wih-
koa, jossa, paitsi muita ihmeellisiä seikkoja, puhuttiin Islannin ja Grönlannin entisistä met-
sistä, waikka niitä ei ole nykyisen maanpinnan aikana koskaan ollut.”

Nimimerkki F. N. julisti edelleen puhuvansa kansan puolesta ja aikovansa vastakin teh-
dä sen. Näin myös tapahtui, sillä arvostelut kirjoittaneen nimimerkin takana oli Oulun kau-
punginlääkäri Fredrik Nylander. Nylanderin mukaan metsähallituksen surkea mielilause
oli: ”Tarkoitus pyhittää wälikappaleet.”39 Nylander kirjoitteli useaan otteeseen metsähal-
linnosta ja kieli oli varsin värikästä. Paikallisiin valituksiin verrattuna Nylanderin kirjoituk-
set olivat vieläkin terävämpiä ja laajempaan tietoainekseen perustuvia. Tietoaineksensa
Nylander näyttää hankkineen kysymällä kirjeitse muun muassa seurakuntien pastoreilta:
”Hvad är er tanke i allmänhet om Forststyrelsens åtgärder på de trakter der Hr Pastorn ver-
kar?” Siikajoen aluemetsänhoitaja E. V. Strömberg julkaisi kirjassaan tällaisen kirjeen ja
kehotti Nylanderia hakemaan tietoa vastaisuudessa metsähallinnon arkistoista. Myös sen-
suuri puuttui Nylanderin teksteihin, mikä käy ilmi hänen julkipäässeistä jutuistaankin.40

On mahdotonta arvioida, kuinka moni muu metsähallintoa arvostellut juttu ei päässyt sen-
suurin läpi. Nylanderin painoarvoa lisäsi edelleen se, että hän oli sittemmin valtiopäivä-
edustaja. Nylanderin henkilökohtaiset motiivit taisteluun metsähallintoa vastaan jäävät
epäselviksi.

Oulun Wiikkosanomien hyökkäys metsähallintoa vastaan huomattiin myös Suometta-
ressa. Suometar arvosteli Oulun läänin talousseuran käyttäytymistä, sillä seuran jäsenethän
olivat kieltäytyneet ottamasta vastaan metsähallinnon kirjasta. Lehti totesi, että metsäher-
rojen joukossa oli luonnollisesti sellaisia, jotka eivät olleet täysin sopivia virkoihinsa ja
mahdollisesti olivat todella aiheuttaneet syyt valituksiin. ”Waan ei itseänsä metsähoitoa
wastaan muualla kuin Oulun läänissä ollutkaan sanomista.”41 Suomettaren sovitteleva
asenne metsähallinnon suuntaan oli sidoksissa siihen, että Oulun Wiikkosanomien maa-
kunnallinen puolustusaspekti ärsytti etelän lehteä. Lisäksi Suometar oli siihen asti ollut
enemmän kiinnostunut torpparien asioista kuin Pohjois-Suomen metsien hävittämisestä.

Myös Suometar totesi, ettei ollut ihme, että metsänhoitolaitos oli tuottanut puhetta. ”Ne
wirkamiehet, jotka hallituksen täytyi äkkipäätänsä asettaa metsähoitoon, eiwät kaikki ar-
vattavasti olletkaan täysin määrin virkoihinsa warmistuneet, niin että heissäki mahdollises-
ti on ollut osin syytä nurkumiin ja walituksiin, joita on kuulunut metsähoidostamme, yli sen
että hallitus itseki on woinut hoiperoida metsähoidon tarkoituksessa ja keinoissa.”42 Kii-
vainta kirjoittelu Oulun Wiikkosanomissa oli heti 1860-luvun alussa. Myöhemmin luon-
nollisesti vuosikymmenen kovat katovuodet olivat maalaiskirjeiden pääaiheena, eikä toi-
mituksen jutuissa enää otettu niin kovasti kantaa metsäasioihin. Ilmeisesti kiihkeimmät
tunnotkin oli saatu nyt ilmaistua. Metsähallinto ja yleensä metsän käyttöön liittyneet asiat
olivat kuitenkin varmaa vakioaineistoa, mutta käsittely ja kannanotot lieventyivät.

Muut Pohjois-Suomessa ilmestyneet lehdet jatkoivat metsähallintoa vastaan kohdistu-
neiden kirjoitusten julkaisemista entisessä laajuudessa. Oulussa ilmestynyt Pohjan Tähti ei

39. Oulun Wiikkosanomia 20/1862.
40. Esimerkiksi Oulun Wiikkosanomien 19/1862 numerosta käy ilmi, ettei kaikkia Nylanderin purkauksia jul-

kaistu; Strömborg 1862, s. 79–85.
41. Suometar 19/1862. ”Metsänhoidon asia ei ole metsäherrain jotta koko maan yhteinen, ettei heillä ole walta

tuketa yleisön suut wirkawaltaisella kopeilemisella.”
42. Suometar 19/1862. 
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poikennut Oulun Wiikkosanomien linjasta. Pohjan Tähti julkaisi maakunnista tulleita kir-
jeitä, joissa enemmän tai vähemmän moitittiin metsähallintoa. Samat paikalliset kirjeen-
vaihtajat, kuten lukkari Bisi tai nimimerkki hyrynsalmelainen, lähettelivät tietojaan niin
Oulun Wiikkosanomiin, Suomettareen kuin Pohjan Tähteenkin.

Oulun Wiikkosanomia lakkasi ilmestymästä vuonna 1879, minkä jälkeen pohjoissuo-
malaisina lehtinä Kaiku ja Pohjois-Suomi jatkoivat metsähallintoa koskevien tietojen jul-
kaisua laajimmin. Varsinkin Kaiku-lehti jatkoi Wiikkosanomien linjalla siinä suhteessa, et-
tä metsähallintoon suhtauduttiin varsin kriittisesti. Kaiku nosti kielikysymyksen esille
vuonna 1883 pudasjärvisen kruununmetsätorpparin häätöä koskevassa asiassa. Tapauksen
asiakirjat oli laadittu ruotsiksi, ja osansa syytöksistä suomen kielen aseman syrjimisestä sai
Oulun lääninhallitus metsähallituksen ohella. ”Mutta kysyä sopii, mikä esti Pudasjärven
metsäherraa kirjoittamasta ilmoituksensa metsänhoitohallitukselle Suomen kielellä. Ja
minkätähden niinikään metsänhoitohallitus itse ei kirjoita niitä hakemuksiaan, jotka suo-
malaisia asianomaisia koskewat, näitten asianomaiselle kielellä.”43 Jutun kirjoittaja oli il-
meisesti Juhana Kokko. Kaiku julkaisikin runsaasti 1880-luvulla pohjoissuomalaisten kir-
jailijoiden Väinö Katajan ja Juhana Kokon artikkeleita. Kirjallisuudentutkimuksessa Kok-
koa ja Katajaa onkin usein kutsuttu kansankirjailijoiksi, joita yhdisti yhteinen teema eli
suhde maahan.44

Sittemmin keväällä 1887 oululaisen Kaiun palstoilla alkoi vilkas kirjoittelu kruunun-
metsätorpparien asemasta sekä metsähallinnon puunmyynnistä yksityisille. Kirjoittelua on-
kin jo käsitelty jonkin verran muiden lukujen yhteydessä. Edellisenä vuonna oli saatu ai-
kaiseksi uusi metsälaki, joka ei ollut muuttanut tilannetta asutustoiminnalle myötämieli-
semmäksi. Juhana Kokko kirjoitti 15.1.1887 Kaikuun ”Haikeita valituksia”. Tuossa vai-
heessa Kokko käytti nimimerkkiä -a - o; kirjaimet olivat selvästi Juhana Kokon nimen vii-
meiset kirjaimet. Kokko oli tullut vuonna 1881 opettajaksi Iihin, ja saman tien hän oli pääs-
syt lohenkalastusyhtiön sihteeriksi. Sihteerin ominaisuudessa Kokko oli mukana oikeuden-
käynneissä, joita käytiin valtion kanssa kalastusoikeuksista. Näin Kokolla oli jo valmiiksi
hyvä tuntuma Iijokilaakson kylien ongelmiin. ”Haikeat valitukset” kirjoitettiin siitä, kuin-
ka seudun väestö oli hankkinut päätoimeentulonsa kruununmetsistä. Kukin oli ostanut sa-
hatukkeja kruununmetsistä, hakannut ja kuljettanut ne sitten sahoille. Viime aikoina puun
hinta oli laskenut ulkomailla, mutta metsähallinnon puu oli vain kallistunut. ”Mutta näillä
korkeillakaan hinnoilla eiwät talonpojat ole woineet sahapuita ostaa sitä warten kuulute-
tuista huutokaupoista heidän tarpeitansa warten sowitetuista määristä, niissä kun myödään
monta tuhatta puuta kerrallaan. Ken tahtoo pienempää määrää kruununmetsästä itselleen
ostaa, sen sitä warten tehtävä erityinen hakemus, lunastaa takauskirjat, kartat, takuumies-
ten todistukset ja maksaa muut kulut, jotka nousewat useihiin markkoihin sekä matkustaa
hakemuksen tekoa warten 8:kin penikulmaa.” Samankaltaisia valituksia esitti Kaiun seu-
raavassa numerossa ”joukko nälkäisiä” Iijokilaaksosta.45

43. Kaiku 16/1883. ” Waan walitettavasti löytyy todistuksia siihen että Oulun lääninhallitus ei silloinkaan aina
kirjoituksissaan käytä Suomen kieltä kun asetuksen tarkoitus on kerrassaan selwä epäilemätön niin hengen
kuin puustawinkin puolesta.”

44. Linna 1979, s. 11–12; Kaiku-lehteen 12/1878 lähetetyn paikalliskirjeen mukaan Turtolan (Pello) seurakun-
taan tuli 13 Kaikua, 2 Uutta Suometarta, 1 Oulun Wiikkosanomia. Vuonna 1884 Oulun läänin eteläosassa
Nivalaan tuli 108, Ylivieskaan 62 ja Sieviin 60 Kaikua. Ruuttula-Vasari 1992, s. 25.

45. Kaiku 3, 4, 11/1887. Lupapuukäytännöstä enemmän luvussa 5.3.
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Kokon valitukseen tuli nopeasti metsäherran, A. K-nen (Antti Korhonen), vastaus. Kai-
ku itse oli lisännyt metsäherran vastauksen alkuun seuraavan tekstin: ”Waikka seuraawa
kirjoitus tuntuu meistäkin jotenkin röyhkeässä ja wirkawaltaisessa hengessä kirjoitetulta,
emme ole kieltäytynyt ottamasta sitä lehtemme palstoihin. Puhuen asiat selvenewät. Kat-
sotaanpa siis mitä metsäherrat arwelewat puolestaan.” Metsäherran vastauksessa käytiin lä-
pi ne perusteet, joilla kruununmetsien käyttöä haluttiin hillitä. Lupapuita ei haluttu antaa
sen takia, että ne olivat vahingollisia metsänhoidolle. Kansasta haluttiin kitkeä pois se luu-
lo, että metsähallitus olisi ollut velvollinen antamaan puita aina ja joka tapauksessa. Vas-
tauksessa ihmeteltiin kansan kiittämättömyyttä ja metsäherrojen soimaamista. Vastaukses-
sa vedottiin sananlaskuun: ”Tee oikein talonpojalle, wain älä hywää.” Tähän sananlaskuun
Kaiun toimitus puuttui latojan muistutuksella, josta kävi selvästi ilmi Kaiun vahva suomen-
mielisyys. ”Ruotsalainen sananparsi ja wirkawallan keksimä, joka hywästi soweltuu ruot-
sikiihkoisten ja kansaa ylönkatsowan herrassäädyn sananparreksi.”46

Juhana Kokko jatkoi edelleen Iin tarkastuspiirin metsänhoidon kommentoimista Kaiun
palstoilla. Kokon mielestä metsäherrat itse voisivat poistaa katkeraa vihaa ja monenlaisia
epäluuloja, joita heitä kohtaan oli olemassa. Edellytyksenä oli luonnollisesti se, että he edes
liikkuisivat alueillaan. ”Mutta turhaan hän waan ei liiku; ei ainakaan täälläpäin.”47

Kokko sekä myös muut metsähallinnon kritisoijat saivat Kaiussa runsaasti tilaa ajatuk-
silleen. Tuntuu siltä, että se joka parhaiten osasi metsähallintoa moittia, sai varmimmin jut-
tunsa esille. Palstatilaa saivat toki myös Iin tarkastuspiirin alueen metsänhoitajat Frans Mi-
kael Lagerblad ja Gustaf Harlin. Heidän mielestään haikean ja karvaan mielialan metsän-
hoitovirkamiehiä vastaan olivat nostattaneet omanvoitonhimoiset ja tunnottomat puutava-
ran ostajat yllykkeineen. Osatekijä oli myös sanomalehtien harjoittama varomaton kansan-
kiihotus epäluuloon virkakuntaa vastaan. ”Siinä walossa kuin tässä edellä mainitut Kaikus-
sa olleet kirjoituksetkin on julaistut, owat ne omiaan waan yhä yllyttämään kansassa väärää
kiihkoa, ja olemme sentähden tämän kautta tahtoneet näyttää miten syyttömät kumminkin
nuo niin pahoin herjatut metsänhoito-wirkamiehet owat olleet näiden epäkohtain herättä-
miseen.”

Kaiku itse ei luonnollisestikaan jäänyt sanattomaksi, vaan totesi metsänhoitajien artik-
kelien perässä syytökset lehteä kohtaan perättömiksi. Lehti totesi vain julkaisseensa vali-
tukset, joita sille oli lähetetty. Lehti oli yhtä avoin molemmille osapuolille.48

Kaiun taistelu virkamiehiä ja varsinkin metsävirkamiehiä vastaan ei jäänyt pelkästään
Pohjois-Suomen asiaksi, vaikka esimerkiksi Juhana Kokko valitti, etteivät Suometar ja
Helsingfors Dagblad julkaisseet muiden kuin metsäherrojen kirjoituksia.49 Tämä yksipuo-
lisuus huomattiin myös paikallisella tasolla. Pudasjärven tilanteesta laajasti Kaikuun kir-
joittanut talollinen Erkki Kälkäjä toivoi, että Uusi Suometar ja ruotsinkieliset sanomaleh-
det ”lainaisiwat näillekin riweille palstojansa. … en ole Kaiku-lehden toimittajan kiihotta-
ma enkä oman woiton pyytäjien kauppiasten yllyttämä.” Kälkäjä totesi, ettei hän lörpötel-
lyt turhia, vaan oli ryhtynyt kirjoittamaan asiasta ”rasitettuin” kansalaisten pyynnöstä.50

46. Kaiku 3, 4, 11/1887.
47. Kaiku 17, 19/1887.
48. Kaiku 20/1887. Kuusamossa vuodesta 1877 lähtien toiminut Harlin oli suoranainen poikkeus metsänhoita-

jien keskuudessa, sillä hän oli syntynyt Kajaanissa komissiomaanmittarin poikana. Lagerblad oli kruunun-
voudin poika Karkusta. Iin hoitoalueen jälkeen hän palveli Kemin tarkastuspiiriä.

49. Esim. Kaiku 3, 4, 19, 28/1887.
50. Kaiku 17/1887.
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Metsähallintokirjoittelussa mukana ollut Keski-Suomi -lehti totesi, että sanomalehtien
tehtävä oli virastojen ja virkamiesten toimien seuraaminen. Mutta jos Suomessa sanoma-
lehti toi esille epäkohtia virkamiesten toiminnasta, niin seurauksena ei ollutkaan virheiden
korjaaminen, vaan kaikki virastot ylhäisestä alhaisimpaan alkoivat vainota lehteä kaikin
mahdollisin keinoin. Paras esimerkki tästä oli nyt nähty Oulussa. ”Siellä on ”Kaiku” lehti jo
kauwan aikaa kunnialla pitänyt pystyssä kansallisuuden lippua, ollut wapaan sananwallan
etewänä sankarina tuolla pohjan perillä.” Keski-Suomen mukaan Kaiun taistelun takia niin
kuvernööri kuin siltavouditkin olivat kääntyneet lehteä vastaan. Kuvernöörivirasto ei anta-
nut enää edes ilmoituksia Kaikuun, vaan ne menivät ruotsinmieliseen Oulun Ilmoitusleh-
teen, joka levisi enimmäkseen vain Oulun alueelle. Keski-Suomen mukaan Oulun kuver-
nöörin virastokin oli nyt antautunut viikinkiläispuolueen välikappaleeksi.51

Vuoden 1887 jälkeen Kaiun ote maltillistui, eikä palstoilla enää julkaistu niin kiihkeitä
valituksia kuin ennen. Osasyynä oli lehden omistajan Kivekkään uskonnollinen vakaumus
sekä se, että lupapuita myönnettiin jonkin aikaa helpommin hakijoille. Toisaalta uusi kiis-
tanaihe, porot kruununmetsissä, nousi julkisuuteen. Oululainen Louhi piti 1890-luvun alus-
sa yllä pohjoissuomalaisten tietoutta metsähallinnon asioista. Louhi selitti palstoillaan,
kuinka metsähallitus oli ruotsinkielisten ja ruotsalaisen puolueen hallussa. Sen sijaan suo-
malainen puolue oli saanut aikaan parannuksia metsänhoidossa niin, että maanviljelyksen-
kin etua nyt katsottiin.52

Sanomalehdistön ja metsähallinnon suhde luonnollisesti tasaantui, mutta vielä 1900-lu-
vun alussa otettiin yhteen joskus railakkaastikin. Seuraava purkaus, nimimerkin suojissa
tosin, julkaistiin Metsänystävä-lehdessä, joka oli tarkoitettu laajalle lukijakunnalle, kansan
syville riveille. ”Kysynpä sitten, mitä metsänhoitajalla on tekemistä? Sillä on enempi teke-
mistä ja yhteiskunnallista merkitystä kuin sellaisilla sanomalehti sepustelijoilla, jotka ovat
vielä niin alhaisella kehityskunnalla, että luullen, jottei virkamiehistöllä olisi työtä kyllin
yhteiskunnan hyväksi, koettavat kyhäyksillään kiihottaa suotta kansan ja virkamiehistön
väliä, lausuen m. m. kuten sanomalehdistä olen nähnyt, ettei metsänhoitajilla olisi muuta
tehtävää, kuin lihottaa vatsaansa, joten se virasto muka olisi ensi valtiopäivillä poistettava,
siten johtaen alhaisempia kansankerroksia, siveistä oikeuskäsitteistä pois.”53

Pohjoissuomalaisen sanomalehdistön palstoilla 1800-luvun jälkipuoliskolla käytettiin
metsähallinnosta sellaista kieltä ja kielikuvia, joita ei löydy virallisista lähteistä. Myös kri-
tiikin kohteiksi joutuneet metsäherrat itsekin näyttävät päässeen irrottelemaan sanomaleh-
tien palstoilla. Lehtiartikkeleissa kirjoitettiin sellaisista asioista, joita ei virallisesti pantu
ylös metsähallinnon diaareihin ja kirjekopioihin. Hallinnon rattaissa asioihin ei otettu kan-
taa. Osa metsänhoitajista seurasi heihin kohdistunutta kirjoittelua tarkkaan, sillä vastineita
lehtiin laadittiin pian. Vähitellen metsänhoitajien kirjoitukset saivat yhä informatiivisem-
man luonteen, kuten myös muukin kirjoittelu sanomalehdissä.

Miten sitten metsähallintoon suhtautuivat ne, jotka eivät lehtiin kirjoittaneet? Jonkin
verran sanomalehdet muokkasivat lukutaitoisten pohjoissuomalaisten mielipidettä metsä-
hallinnosta. Todella vaikea on tietää, kuinka moneen kruununmetsätorppaan tai taloon tuli
joku sanomalehti ja kuinka moni sitä sitten luki ja muodosti mielipiteensä metsähallinnosta
pelkästään sen perusteella. Tuskin monikaan. Useimmiten mielipide metsähallinnosta

51. Keski-Suomi 94/1887.
52. Louhi 38/1891.
53. J. E. W. 1907, s. 295–296. Artikkeli julkaistiin Metsänystävä-lehdessä 8–9/1907.
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muotoutui enemmänkin oman ja lähiympäristön kokemuksien perusteella. Lehtien kirjoit-
telun vaikutus pohjoissuomalaisten ja metsähallinnon välisiin arkisiin suhteisiin näkyi sen
mukaan, millainen oma kokemus oli taustalla. Kirjoittelu kuumensi varmasti jossakin koh-
taa suhteita. Jossakin kohtaa se nosti esille sellaisia seikkoja, jotka eivät koskaan olisi tul-
leet muuten julki. Sanomalehtikirjoittelulla oli vaikutusta paikallistasolla, mutta se tuotti
kirjoittamisen  aihetta ja toimenpiteitä myös valtakunnan tasolle.

7.2 Polemiikki valtakunnan tasolla

7.2.1 Tarpeettomat metsäherrat — valtiopäivien vakiokiista

Polemiikki valtakunnan tasolla nousi julkisuuteen kahta kautta, valtiopäivillä sekä lehdis-
tössä. Valtiopäivätoiminnan alkamisen jälkeen metsähallinto oli säännöllisesti mukana
kiistakysymyksenä valtiopäivillä. Paikalliset tapahtumat nousivat valtakunnan korkeim-
malle tasolle. Jo vuoden 1862 tammikuun valiokunnassa, ennen varsinaisen valtiopäivä-
toiminnan alkamista, talonpoikaisedustajat toivat esille maalaisoloihin liittyneitä kysy-
myksiä. Edustaja Kemin tuomiokunnasta, talonpoika Erik Niemelä, toi esille valituksen,
joka oli jo esiintynyt sanomalehdissä. Valituksen aiheena oli se, että metsähallinnon pe-
rustamisen myötä uudisasutus oli estynyt.

Talonpoikaisedustajan mukaan maatalous oli työnnetty syrjään metsätalouden tieltä.
Metsien hoito ei saanut nousta esteeksi uudisasutukselle. Varsinkaan ehdotettu päivätyö-
velvollisuus ei voinut tulla kysymykseen. Lisäksi metsähallitus oli leimannut puita jaka-
mattomalla maalla liian läheltä talonpoikien maata; jopa lähempänä kuin viisi virstaa54. Sa-
ma edustaja Niemelä piti valitettavana sitä, että kruunu oli saanut haltuunsa liikamaita. Nä-
mä maat pitikin antaa veroa vastaan taloille.55 Pohjoisimman Suomen edustajana Niemelä
toi selvästi esille ne ongelmakohdat, jotka olivat todellisuutta monelle pohjoissuomalaisel-
le metsähallinnon tulon myötä.

Varsinaisilla vuosien 1863–1864 valtiopäivillä niin talonpoikaissäädyssä kuin muissa-
kin säädyissä esitettiin selvästi kritiikkiä suoraan metsähallintoa ja metsänhoitajia vastaan.
Erityisen ärhäkkäänä metsähallinnon moittijana kunnostautui talonpoikaisedustaja August
Mäkipeska. Ärtymystä herätti muun muassa sekin, että metsähallitus ei osallistunut holli-
kyyteihin. Rasitus oli lisääntynyt uusien virkamiesten myötä. Iiläisen edustaja Pekka Uko-
lan mukaan metsäherrat ”ylipäätä ajoivat kyllä kiivaasti”.56 Suurien hoitoalueiden metsän-

54. Esimerkiksi Suomettaressa (41/1861) Hyrynsalmelta lähetetyssä kirjeessä todetaan ”kruunun yhteisistä jaka-
mattomista metsistä myypi useampia kymmeniä tuhansia hirsipuita, usein ei aiwan kaukana aitain nurkista-
kaan. Warsinkin harmistuttaa täkäläisiä, kun on toisinaan niin liki taloa kruunun merkkiä hirsiin paiskattu,
waikka asetukset selwään kuuluwat määrääwän ettei wiiden wirstan sisään talosta saa kruunu yhteisistä met-
sistä hirsiä ottaa, waan käyneekö nytkin toteen wanha sananlasku: ”susi suorassa, lammas wäärässä.”

55. Protokoller förda i det Utskott af Finland fyra stånd, som till föld av hans kejserliga majestets. 4.3.1862, s.
595–596. 

56. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 31.3.1863, s. 558. Edustajien etunimet eivät olleet vielä näky-
vissä pöytäkirjoissa.
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hoitajat olivat luonnollisesti hollikyydin tarvitsijoita, joten matkustuspäiviä kertyi helpos-
ti. Ulottuihan Ukolan tuntema Iin tarkastuspiirikin Perämeren rannikolta Venäjän rajalle.

Vuosina 1863–1864 eniten keskustelua syntyi uudisasutuksesta, jonka jatkuminen oli
taattava talonpoikaisedustajien mielestä kruununmetsissä. Asukkaille piti antaa mahdolli-
suus saada uudistila, jonka saattoi lunastaa myöhemmin perintötilaksi. Talonpoikaissäädyn
edustaja E. Klami totesikin asukkaista: ”… koska siellä asuwat ihmiset kuuluwat yhteen
kansaan, kuin Suomen muutkin asukkaat, siis owat meidän weljet ja sisaret, ja tilansa on
niin monelta puolen surkuteltawa, että sitä täytyy mieleensä painaa, sekä he toiwosta saada
uudistiloja oli wietellyt asettautumaan kruunun metsiin ... .” Klamin mukaan heidät piti si-
ten varustaa uudistiloilla.

Myös metsänhoitajien ammattitaitoon puututtiin. ”Metsänhoitokunta laskettiin niin suu-
reen ja kalliiseen määrään, se piti yht'äkkiä kokoonpantaman, sen wirkoihin asetettiin mie-
hiä, jotka eivät ammattiinsa päteneet, josta seurannut onkin, että muutamain waikutus on
supistunut, niin sanoen, melkeen ainoastansa siksi että owat palkkaneljänneksensä nosta-
neet.”57 Aikaisemmin sanomalehdissä oli samoin sanankääntein arvosteltu tarpeettomia
metsäherroja. Tämäkin teema marssitettiin myös valtiopäiville, ja etunenässä olivat poh-
joissuomalaiset talonpoikaisedustajat.

Vuosien 1863–1864 valtiopäivillä oululaiset porvarissäädyn edustajat K. G. Bergstedt ja
L. Candelin tekivät anomusehdotuksen, jossa pyydettiin muutosta metsänhoitolaitokseen.
Anomusehdotuksessa huomautettiin, että Suomeen oli perustettu saksalaisen mallin mu-
kainen hoitolaitos, joka ei sopinut erämaahan, jossa metsätuotteiden arvo oli vähäinen olo-
suhteiden takia. Anomuksessa pyydettiin sen sijaan panostusta uudisasutukseen, ”koska
metsäväestöt sitä ilman pysyvät raakuudessa ja köyhyydessä”. Porvarissäädyn yksityinen
anomusvaliokunta tutkitutti anomusehdotuksen perusteella olosuhteet, jotka vallitsivat
Pohjois-Suomen kruununmetsissä. Valiokunta totesi muun muassa, että yleisesti valitet-
tiin, että häätöjä toimeenpantaessa ei ollut välitetty muodollisuuksista, vaan asukkaat oli
häädetty muitta mutkitta. Toisaalta Ruotsista löytyi esimerkki siitä, kuinka keinottelijain
omanvoitonpyynti ja rahvaan typeryys olivat johtaneet rajattomaan metsänhaaskaukseen.
Näiden tietojen perusteella valiokunta ainoastaan esitti metsänhoitolaitoksen säännösten
tarkistamista sekä niiden soveltamista koskevan tutkimuksen toimeenpanoa.

Porvarissäädyssä eivät kuitenkaan kaikki olleet yhtä mieltä valiokunnan esittämistä toi-
menpiteistä. Osan mielestä säädyn ei pitänyt ryhtyä syyttäjäksi tai ilmiantajaksi. Valitusvir-
sistä huolimatta kukaan ei kuitenkaan ollut tuonut esiin todistuksia siitä, että oikeutta olisi
todella loukattu. Niinpä sääty tyytyi anomaan vain metsänhoitolaitoksen säännösten tarkas-
tamista.58

Samoilla valtiopäivillä ritaristo ja aateli ehdottivat asetettavaksi metsäkomissionia59

muun muassa uudisasutuksen ja metsänhoitolaitoksen tarkoituksenmukaista järjestämistä
varten. Neuvoteltuaan muiden säätyjen kanssa ritaristo ja aateli jättivät anomuksen komis-
sion perustamisesta. Myös ritaristo ja aateli kävivät säädyn sisällä värikästä keskustelua
varsinkin kruununmaiden asukkaitten asemasta. Vuosien 1863–1864 aikana säädyssä oli
niin kruununmaiden asukkaita puolustaneita kuin vastustajiakin. Eräässä puheenvuorossa
sääliteltiin uudisasukkaiden kohtaloa, varsinkin sitä, että heistä oli tullut robotteja päivä-

57. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 23.10.1863, s. 138–139.
58. Nordenstreng 1921, s. 263–265.
59. Sama kuin komitea.
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työvelvollisuuden takia. Toisessa puheenvuorossa todettiin suoraan, että nämä asukkaat
olivat tulleet kuokkimaan kruununmetsiin. Sen sijaan metsäherrojen ominaisuuksiin sää-
dyllä ei ollut tarvetta puuttua. Myöskään metsähallinnon tarpeellisuutta ei juurikaan asetet-
tu kyseenalaiseksi. Talouden heikkouksiin esitettiin parannuksia.60

Myös pappissäädyssä oltiin tietoisia torpparien ja metsähallinnon välisistä suhteista.
Keskustelu jäi vähäisemmäksi kuin muissa säädyissä, sillä asia ei juuri koskettanut edusta-
jia henkilökohtaisesti. Ainoastaan Tyrvään rovasti tiedotti kuntalaistensa ahdingosta. Toi-
nen rovasti sen sijaan katsoi, ettei asiaa kannattanut vielä käsitellä metsähallinnon uutuu-
den vuoksi. Ensiksi piti hankkia kokemuksia hallinnon alasta. Myös pappissääty katsoi par-
haimmaksi viedä asiaa eteenpäin valiokuntakäsittelyyn ja lopulta mietinnön laatimiseen as-
ti.61

Kruununmetsien tarkastuskomissio joutuikin työskentelemään usean vuoden ajan.
Rankkojen mielipiteiden saattelemana komitea sai osan mietinnöstä valmiiksi vuonna
1867, osa valmistui vuonna 1872. Komission asettamisesta huolimatta mielet eivät rauhoit-
tuneet, vaan vuoden 1867 valtiopäivillä talonpoikaissäädyssä esitettiin valtionmetsien hal-
linnon tarkistamista. Talonpojat olivat valmiita lopettamaan heidän mielestään tarpeetto-
man laitoksen. Mutta sittemmin katsottiin tarpeelliseksi odottaa kruununmetsien tarkista-
mista varten asetetun komitean mietintöä. Ärtymystä lisäsi myös se, että tuossa vaiheessa
komitean (komission) mietintöä oli tehty jo kaksi vuotta ja metsävirastoa koskevat esityk-
set jouduttiin jättämään monta kertaa pöydälle. Myös vuoden 1851 metsälakiin yritettiin
saada muutoksia, mutta tämäkin esitys jäi pöydälle. Talonpoikaissäätyä ei voitu syyttää ai-
nakaan yrityksen puutteesta saada aikaan muutoksia metsien hallinnossa. Säädyssä tehtiin
niin laajoja anomusesityksiä, että niillä olisi voinut täyttää ”kapsäkin”.62

Talonpoikaissäädyn puhemies Mäkipeska tuli tunnetuksi esitysten tehtailijana. Mäki-
peska valitti erityisesti kruununmetsätorpparien huonoa asemaa. Olihan hän Ikaalisten ja
Ruoveden asukkailta saanut pyynnön ryhtyä näiden tilanteen parantamiseen. Metsähallin-
to piti Mäkipeskan mielestä torppareita rosvojoukkona. Kaiken lisäksi metsähallinto oli
vielä ulkomaisella perustuksella. Puutkin mätänivät metsään ja saadut tulot menivät metsä-
herrojen palkkoihin.63 Ulkomaisella perustuksella Mäkipeska tarkoitti sitä, että saksalai-
nen Edmund von Berg oli ollut luomassa metsähallinnolle organisaatiomallia. Myöskään
tulopuolella metsähallinnolla ei ollut juuri esittää positiivista tulosta. Äkkipäätä katsoen tu-
lot menivätkin palkkaukseen.

Myös metsäherrojen tarpeellisuus oli edelleen valtiopäivien vakioaihe. Osa edustajista
piti kyllä virkamiehiä tarpeellisina, mutta palkkoja liian suurina. Pappis- ja porvarissääty-
jen enemmistökin oli metsähallitusta vastaan. Myös aatelissäädyssä osa säädystä piti met-
sähallintoa tarpeettomana. Sen sijaan aatelissäädyn edustaja huomautti, että metsänhaas-
kauksen kieltäminen ja muun mielivallan rajoittaminen aiheuttivat tyytymättömyyden met-
sähallintoa kohtaan. Samalla kannalla oli myös itse senaatti, jonka mielestä syy tyytymät-
tömyyteen oli se, että metsähallinto asetti rajan mielivaltaiselle kruununmetsien anastuk-

60. Protokoll fördt hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln å Landtdagen i Helsingfors åren 1863–1864, s. 569–
579.

61. Presteståndets protokoll vid Landtdagen i Helsingfors 1863–1864 III, s. 827.
62. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 22.3.1867, s. 246–249; Pekkala 1915, s. 300–301. Nimenomaan

Mauno Pekkala käyttää artikkelissaan luonnehdintaa 'kapsäkki'.
63. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 1867, s. 247; Pekkala 1915, s. 301.
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selle. Ilman oikeudellista perustetta syntynyt asutus ei senaatin mielestä kuulunut kruunun-
metsiin.64

Oulussa juuri vuonna 1867 ilmestymisensä aloittanut sanomalehti Pohjan Tähti huoma-
si valtiopäivien mahdin metsähallinnon arvostelussa. Niinpä lehti evästi Pohjois-Suomen
valtiopäivämiehiä seuraavanlaisella kirjoituksella:

”Mitkään kaunistelemiset ja ulkokullatut turhat kuwaukset eiwät voi enään peittää eikä puo-
lustaa nykyisen metsähallituksen tuottamia onnettomuuksia tälle Pohjolan perukalle. Kaikki
se yhteinen onnettomuus ja liikenteen pysähdys, minkä nykyinen metsänhoito on läänis-
sämme waikuttanut, olisi peittelemättä, perusteellisesti ja ujostelematta kannettawa eteen
nykyisillä waltiopäiwillä.”65

Talonpoikaissääty arvostelikin metsähallintoa peittelemättä, perusteellisesti ja ujostele-
matta. Esimerkiksi Evon kruununpuistossa toimintansa vuonna 1860 aloittanut metsä-
opisto sai osansa valtiopäivillä esitetystä kritiikistä. Opisto suljettiinkin metsähallituksen
oman esityksen mukaisesti väliaikaisesti vuonna 1866. Jo ennen toiminnan alkamista
vuonna 1858 Snellman oli arvostellut monen muun ohella opiston olemassaoloa ja metsä-
virkamiesten koulutuksen tarpeellisuutta. Vuonna 1867 Snellman oli mukana tekemässä
sulkemispäätöstä. Evon sulkemisen todetaan kruununmetsäkomiteanmietinnössäkin joh-
tuneen yksinkertaisesti siitä, ettei Evolle tullut tarpeeksi oppilaita.66 Mietinnössä ei sen
enempää pohdittu sitä, miksi Evolle ei tullut oppilaita tarpeeksi. Evo oli erityisenä silmä-
tikkuna, sillä metsänhoitoa yleensäkään ei pidetty vielä tarpeellisena. Osansa oli luonnol-
lisesti 1860-luvun metsähallinnon vastaisella yleisellä tunnelmalla ja kritiikillä.

J. V. Snellman senaatin johdossa lähti aivan eri linjoille metsähallinnon suhteen kuin
edeltäjänsä von Haartman ja Langenskiöld, jotka olivat nähneet metsähallinnon tuloa tuot-
tavana hallinnonhaarana. Snellman katsoi kirjoituksissaan, ettei kruununmetsien erottami-
sesta ja säilyttämisestä voitu katsoa koituneen maalle hyötyä. Snellman ei myöskään hy-
väksynyt metsähallinnon väitettä siitä, että sahateollisuus yritti saada puut ilmaiseksi.
Snellmanin mukaanhan ”väite on siinä määrin älytön, että ei mitään sellaista saisi sisältyä
julkiseen lausuntoon”.67

Valtiopäivillä vuonna 1872 talonpoikaissääty jätti anomuksen, jossa ehdotettiin, että
metsänhoitovirasto, metsähallitus ja Evon metsäopisto lakkautettaisiin kokonaan. Maanvil-
jelykseen sopivat maat luovutettaisiin kansalle perinnöksi, ja valtio saisi raakaluontoisim-
mat petäjämetsiköt. Näin siksi, että ”maamme metsänhoitovirasto sen ollessa nykyisellä
kannalla on suurena vahinkona valtion varannollemme”. Tunteita valtiopäivillä kuumensi
sekin, ettei kruununmetsien tarkastuskomission mietintö valmistunut toivotunlaisessa aika-
taulussa. Esimerkiksi Agathon Meurman totesi vuoden 1872 valtiopäivillä, että vuonna
1865 asetettu komissio ei ollut vielä maaliskuussa 1872 saanut esitettyä mietintöänsä. Mel-
ko pian tämän jälkeen mietintö tosin valmistui.

64. Pekkala 1915, s. 300–301.
65. Pohjan Tähti 5/1867.
66. Komiteanmietintö 1900:5, s. 200; Helander 1949, s. 458–460. Jälleen kerran metsähallinnon historia linkit-

tyy ympäristöhistoriaan. Ennen Evon sulkemista käytiin myös keskustelua siitä, pitäisikö Evon ja Mustialan
silloinen maatalousoppilaitos yhdistää vai ei. Mesikämmenen mukaan kyse oli siitä, että molemmat osapuo-
let (puolesta ja vastaan) näkivät toisen kiistaosapuolen tavan käyttää raaka-ainetta [metsää] haittaavan omaa
hyödyntämistapaansa. Mesikämmen 2002, s. 261.

67. Helander 1938, s. 61.
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Säätyjen edusmiehet toivat julki valituksia, joita heille esitettiin metsähallinnosta. Pu-
dasjärveläiset olivat valittaneet talonpoikaissäädylle sitä, ”ettei kruunu talonpojille enään
myy paljon minkään laista puuta metsistään, olisi muutettava luonnollisemmalle kannalle,
josta sekä kruunulle että kansalle olisi hyötyä kuin päinvastoin kovasta rajattomasta kiel-
losta ei ole nähtävää etua kuin virkamiesten vaivattomuudelle.” Talonpoikaissääty harkitsi
esitettäväksi, että pudasjärveläiset olisivat saaneet halmetta ja puuta, eli kaskiviljelyäkään
ei olisi pitänyt rajoittaa.68

Kesällä 1872 esiteltiin yleisen valitusvaliokunnan mietintö metsänhoidon uudelleen jär-
jestämisestä talonpoikaissäädyssä tehtyjen anomusten vuoksi. Luottamus metsähallintoa
kohtaan, jos mahdollista, oli entistä vähäisempää. Edustaja Lauri Keränen oli huolissaan
muun muassa siitä, että metsäherrojen eläkkeelle pääsyn myötä menot vain kasvaisivat
metsähallinnossa. Eikä metsäherrojen antamiin tietoihin metsänkasvustakaan ollut luotta-
mista, koska herra ei vielä kertaakaan ollut kulkenut hoidettavaksi annetun metsän läpi. Ke-
räsen mielestä oli parempi, että maanmittaus- ja metsänhoitolaitos yhdistettäisiin. Edustaja
M. Heikura puolestaan lausui: ”Metsähallitus ja -virasto on todellakin hyvin kummastutta-
va laitos ... . Kuinka ikänänsä metsänhoitovirasto asetettaneenkin, se ei ikänä voi tulla huo-
nommalle kannalle kuin se nyt on, mutta mahdollista on että jos se muutetaan, se, ehkäpä
erehdyksestäkin, saattaisi tulla paremmalle ja oikealle kannalle.”

Edustaja Meurman kommentoi puolestaan Suomenmaan metsien tarkastamista varten
asetetun komission mietintöä. Edustaja ei ollut tyytyväinen, koska kruununmetsien käyttö
viljelystarkoituksiin oli jäänyt sivuseikaksi. Muuten edustaja yritti hillitä mielipiteiden yli
äyräiden menemistä. ”Metsä-hallitustakin vastaan pitää sentähden käyttämän kohtuutta.”
Myös metsäherrojen toimettomuus nostettiin esille jälleen kerran säädyn puheenvuoroissa.
Edustaja Pekka Kumpulainen tiesi, ”ettei metsäherroilla kesäaikoina ole mitään tekemis-
tä”. Edustaja J. Riihimäki lievensi metsäherravastaisuutta toteamalla varsin oikeaan osu-
vasti, ”että metsäherrat tavallisesti ovat nuoria, ainoastaan tieteellisesti oppineita miehiä,
jotka eivät tunne käytännöllisiä oloja”.69

Myös porvarissäädyn edustaja Boström toi esille pohjoissuomalaisten tuntoja. Varsin-
kin pudasjärviset valittivat metsähallinnon ajaneen paikkakuntalaiset pois kodeistaan ja ot-
taneen isossajaossa maita haltuunsa. Boström antoi lausunnossaan huonon arvosanan met-
sänhoitajien menettelytavoista.70 Valtiopäivillä porvarissäädyssä oli mukana metsänhoita-
ja, joka saattoi sanoa tuntevansa ongelmat henkilökohtaisesti, ei vain kuulopuheiden perus-
teella. Vaasan läänistä ylimetsänhoitaja Zweygberg totesi voivansa yhtyä metsähallintoon
kohdistuneisiin valituksiin, ellei hän olisi itse tuntenut tarkemmin kruununmetsien oloja.
Kaikkien valitusten takia olisi tietysti ollut helpompi siirtyä muihin työtehtäviin, joissa ei
olisi tarvinnut pitää itseään tarpeettomana kansalaisena.71 Metsänhoitaja Zweybergin vah-
vasta itsetunnosta ja oman alansa kunnioituksesta kertoi se, ettei hän vaihtanut alaa.

Porvarissääty lähti mukaan anomusesitykseen, jossa ehdotettiin virkojen ja laitoksen
menojen supistamista sekä Evon opiston lakkauttamista. Senaatissa anomus ei kuitenkaan
edennyt. Sen sijaan senaatti alkoi kiinnittää huomiota yhä enemmän metsänpuutteeseen.

68. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 1.3.1872, s. 114–117.
69. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 6.6.1872, s. 720–726.
70. Nordenstreng 1921, s. 266.
71. Porvarissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 5.7.1872, s. 1953. ”Till följd af detta klander skulle också jag och

mången annan forsttjensteman lemnat yrke och sökt oss in på andra banor, er vi icke skulle behöft betrakta
oss såsom onyttiga medborgare.
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Metsänpuutteen pelko sai senaatin asettamaan erilaisia komiteoita ja pohtimaan metsälaki-
en uudistamista.72 Konkreettisin tulos valtiopäivämiesten toiminnasta ja runsaasta puhees-
ta oli vain se, että metsähallinnon virkoja vähennettiin 12 metsänhoitajalla.

Kun 1870-luku oli nousukautta suomalaiselle puutavaraliikkeelle, metsähallinto ei ollut
enää samalla tavalla valtiopäivämiesten hampaissa. Pikemminkin huolena oli se, riittikö
puuta Suomen metsissä vai hakattiinko puuta liikaa. Esimerkiksi vuonna 1874 julkaistiin
mietintö (1874:2), jossa oltiin todella huolestuneita siitä, että Suomen metsistä otettiin lii-
kaa puutavaraa. Samoin metsälain uudistaminen oli edelleen esillä julkisuudessa. Talonpoi-
kaissäädyssäkään ei oltu pelkästään kriittisiä metsähallintoa kohtaan, vaan säädyssä oltiin
myös huolestuneita siitä, että metsävarkaus ei ollut rikos. Tuomiot metsävarkaille olivat
niin mitättömiä, etteivät tuomitut ottaneet niistä lainkaan opiksi. Sääty vaati myös metsä-
lain uudistamista.73

Vuonna 1877 valtiopäivien yhtenä teemana oli karjan laiduntamisen rajoittaminen kruu-
nunmailla. Pohjois-Suomen edusmiehet, Nils Grundström, Lauri Keränen Kajaanista ja Is-
rael Karvosenoja Piippolasta, olivat huolestuneita siitä, että yksityisten karja ei saanut käy-
dä vapaasti kruununmailla. Karvosenojan mukaan Suomenmaan talous oli astumassa nyt
niin pitkän askeleen taaksepäin, että sitä tulevaisuudessa muisteltaisiin. Taaksepäin menon
syy oli se, että metsähallitus esti ihmisten eläimiä käymästä kruununmailla.74

Myöhemmin valtiopäivillä alettiin valittaa metsänhoidon puutetta. Metsänhoitajien hen-
kilökohtaiset ominaisuudet jäivät vähemmälle huomiolle. Aikaisemmin oli kritisoitu tiu-
kasti koko metsähallituksen ja metsäherrojen olemassaolon oikeutusta; nyt metsähallintoa
edustajien mielestä ei osattu luotsata oikein tuottavalla tavalla. Vähitellen 1880-luvulla
metsähallinnon olemassaolon oikeutus oli tunnustettu valtiopäivillä, mutta valitukset koh-
distuivat metsänhoidon puutteeseen ja epäonnistuneisiin metsänmyyntitapoihin. Ennen
niin tarpeettomat metsäherrat olivat muuttuneet tarpeellisiksi hankittaessa lisää tuloja val-
tion kassaan. Piippolan tuomiokunnan edustaja Jonas Castrén talonpoikaissäädystä kritisoi
niin voimakkaasti metsähallintoa, että myös sanomalehdet kommentoivat laajasti edustaja
Castrénin puhetta ja itse puhe julkaistiin myöhemmin sanomalehdissä. Castrénin mukaan
kruunun tapa myydä kuutiojaloittain puuta tarjosi luonnottomia etuja ostajalle kruunun
kustannuksella. Lisäksi kruununmetsät olivat lahoamassa vanhuuttaan, kun puitten määrää
ei edes tunnettu. Castrén vaati, että metsänhoitajien piti hoitaa eikä vain vartioida metsää.
Metsänhoitajien pitäisi edes pitää silmällä metsänvahteja, jotka itse saattoivat olla metsän
haaskaajia ja hävittäjiä eikä sen varjelijoita.

”Raportteja ja numeroita piirustetaan kamarissa metsävahdin ilmoitusten nojalla, ilman
että tämä metsäherra laisinkaan itse kykenee tarkastamaan ja kontrolleeraamaan metsävah-
din ilmoituksia.” Castrén vetosi, että sääty olisi esittänyt toivomuksenaan keisarille epä-
kohtien poistamista kruunun metsänmyynnistä.75

Vuosisadan loppua kohti mentäessä talonpoikaissäädyn edustajat olivat siis yhä enem-
män kiinnostuneet, miksi metsähallinnon taloutta hoidettiin niin huonosti. Enää ei niinkään
valitettu metsänhoitajien palkoista ja toimettomuudesta. Metsänmyyntituloja haluttiin se-

72. Nordenstreng 1921, s. 268–269.
73. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 16.2.1877, s. 169–171.
74. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 16.2.1877, s. 175.
75. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 2.5.1888, s. 1101–1105; Suomen metsänhoitolehti 1888, s. 163.
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kä yksityisille että kruunullekin, sillä lisääntyneet metsätulot tuntuivat niin yksityisen kuin
kruununkin kassassa.

Paikalliset pohjoissuomalaiset valtiopäiväedustajat alkoivat antaa jopa neuvoja lehtien
palstoilla, kuinka kruunun metsätaloutta kohennettaisiin. Esimerkiksi edustaja Aappo Ran-
taniemi Kemistä ihmetteli sitä, miksei metsähallitus ollut alkanut pienentää hoitoalueita
maan pohjoisosissa. Esimerkiksi Kemin hoitoalueen metsänvartijapiiri oli suunnilleen yh-
tä suuri kuin kokonainen metsänhoitajan alue Etelä-Suomessa. Samalla leimausten huoli-
mattomuutta arvosteltiin. Puita myytiin niin suurissa erissä, etteivät vähävaraiset ostajat
kyenneet kilpailemaan huutokaupoissa. Myös Kemijärven, Kuolajärven (Sallan) ja Kuusa-
mon alueen isojakojärjestelyt 1880- ja 1890-luvulla kirvoittivat pohjoissuomalaisten val-
tiopäivämiesten kielet. Rovaniemeläinen edustaja I. Hoikka kritisoi vuonna 1891 talousva-
liokunnan tekemiä esityksiä siitä, miten kruununmetsien tulevan käytön piti edistyä. Var-
sinkin edellä mainittujen knihtikontrahtipitäjien kohtalo uuden järjestelyn yhteydessä huo-
lestutti. Metsähallinto ei ollut Hoikan mielestä kunnioittanut aikaisemmin tehtyjä sopimuk-
sia, vaan oli alkanut hallita, hakata ja myydä metsiä, joihin sillä ei ollut oikeutta. ”Asian
näin ollen minä en woi olla wieläkään kysymättä, owatko metsänhoitowirkamiehet mene-
telleet oikein ja laillisesti anastaessaan pitäjäläisten metsiä?”76 Talonpoikaissäädyn valtio-
päivämiehet, Castrén etunenässä, olivat yhä enemmän huolestuneita siitä, ”millä valitetta-
valla kannalla valtion metsätalous maassamme oli”.77

Tarpeettomat metsäherrat ja tarpeeton metsähallitus olivat heti 1860-luvun alusta muka-
na valtiopäivillä vakioasiana. Varsinkin talonpoikaissääty ja sen pohjoissuomalaiset edus-
tajat pitivät koko hallinnon alaa tarpeettomana. Sen sijaan ruotsinkielinen aatelisto ja pa-
pisto pysyivät selvästi myötämielisinä metsähallintoa ja metsävirkamiehiä kohtaan, varsin-
kin kun moni metsävirkamies tuli juuri näistä säädyistä. Kiihkeimmät puheet valtiopäivillä
pidettiin 1860-luvulla kruununmetsätorpparikysymyksestä. Myös pohjoissuomalainen leh-
distö evästi tuomiokuntien edusmiehiä metsähallitusta koskevissa asioissa.

Mielenkiintoista on se, että metsäherrat ja koko metsähallitus muuttuvat vuosikymme-
nien kuluessa talonpoikaissäädynkin mielestä tarpeellisiksi. Tarpeellisuus kasvoi sitä mu-
kaa, miten metsähallinnon tulot kasvoivat. Itse metsänhoidosta oltiin suuresti huolestunei-
ta. Ongelmaksi jäi ennemminkin se, miten metsänhoitajia ja kruununmetsiä olisi osattu par-
haiten hyödyntää. Aikaisemmin esille oli nostettu jopa metsänhoitajien henkilökohtaiset
ominaisuudet.

Jonkin verran valtiopäivillä pohdittiin sitä, miten päästäisiin eroon metsävarkauksista.
Kovin suuria konkreettisia muutoksia metsäherrojen asemaan ei tullut pelkillä valtiopäivä-
puheilla. Yhä selvemmin alettiin vaatia metsien suoranaista hoitoa ja sitä myötä metsätulo-
jen kasvua. Tarpeettomista metsäherroista alkoi tulla tarpeellisia metsänhoitajia metsien ta-
loudellisen hyödyntämisen onnistumisen tiellä.

76. Esim. Kaiku 39/1891; Päivälehdessä 205/1890 kiiteltiin erityisesti Rantaniemen metsänhoidon tuntemusta.
77. Louhi 52/1891. Louhessa julkaistiin Castrénin lausunto valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä. Castrén kriti-

soi sitä, ettei talonpoikaisjäsentä oltu otettu mukaan tekemään mietintöä, jossa käsiteltiin sahapuitten myy-
mistä kruununmetsistä. ”Onko mokomalla tavalla vielä milloinkaan syrjäytetty talonpojan kokemusta ... .”
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7.2.2 Kirjailijat ja Valvoja metsähallintoa valvomassa

Sanasota ja väittely metsähallinnon virkamiesten ja sanomalehtien välillä ei ollut pelkäs-
tään pohjoissuomalainen ilmiö, sillä sanomalehdet ympäri Suomea olivat kiinnostuneet
metsähallinnosta. Sen sijaan uusi aluevaltaus valtakunnan tasolla oli 1880-luvulla alka-
nut kirjailijoiden innostus aiheeseen. 

Asutusongelma ei sinällään tullut yllättäen julkisuuteen, sillä olihan jo 1860-luvulta läh-
tien sanomalehdissä ja valtiopäivillä keskusteltu aiheesta. Valtakunnantasolla pohjoissuo-
malaiseksi ongelmaksi leimautunut kruununmaiden asutusongelma pääsi nyt esille entistä
laajemmin. Kaunokirjallisuus sai kruununmaiden asukkaiden ongelmista sekä metsäher-
roista erinomaisen aiheen. Kirjallisuudentutkimuksessa perusteina teeman esiinnousulle on
esitetty se, että varsinkin nyt kruununmetsien hallintoon ja käyttöön liittyvät seikat olivat
nousseet vahvasti esille ja pohjoisessa koetut katovuodet herättivät etelän huomion. Ajan
kaunokirjallisuushan otti aiheensa yhteiskunnallisesta realismista.78 Tässä tapauksessa
suomenkielinen kirjallisuus löysi aiheen sitten, kun asiasta oli keskusteltu jo 20 vuotta val-
tiopäivillä ja sanomalehdissä. Sanomalehtien palstoilla eniten kritiikkiä olivat esittäneet ni-
mettömiksi jääneet paikalliskirjeenvaihtajat. Sen sijaan kruununmaiden asutusongelmaa
käsitelleitä ruotsinkielisiä kirjoittajia ei juurikaan ollut.

Kirjailijat olivat useissa tapauksissa kirjoittaneet kruununmaiden ongelmista suomeksi
jo aikaisemmin sanomalehtien palstoilla, joten tyhjästä aihe ei noussut kaunokirjallisuu-
teen. Juhana Kokko oli tullut oululaisen sanomalehti Kaiun palstoilla tunnetuksi ”haikeine
valituksineen” nimimerkillä -a-o- (1887). Helsingin korkeudella Juhani Aho oli esiintynyt
nimimerkillä Jussi ja Tuomas (1890, 1891). Aho oli myös käsitellyt novelleissaan kruunun-
maiden asuttamista, mutta varsinaiset laajemmat teokset olivat vasta tulossa.

Ylivieskalainen valtiopäivämies Pietari Päivärinta (1827–1913) julkaisi vuonna 1889
ensimmäisen varsinaisen kruununmetsätorpparien asemaa käsittelevän romaanin Oukkari.
Tosin jo vuonna 1845 Pietari Hannikainen79 oli kirjoittanut Kanavaan jatkokertomuksen
Kruunun tilalainen, mutta tässä vaiheessa metsähallitusta ei ollut vielä perustettu. Oukka-
rissa Pietari Päivärinta toi pitkälti esille niitä seikkoja, joita hän oli valtiopäivillä itsekin ol-
lut käsittelemässä. Lisäksi Päivärinnalla oli hyvä paikallistuntemus Pohjois- ja Keski-Poh-
janmaalta. Päivärinta kuvasi sitä, kuinka köyhän ihmisen oli vaikea ymmärtää, että kruu-
nunmetsissäkään, vapaalla maalla, joka ei kuulunut kenellekään, ei saanut vapaasti asus-
taa. Oukkarin oli vaikea tajuta sitä, mihin yhteinen hyvä oli kadonnut. Jos torppari ei saanut
metsää, niin ”tekeekö kruunu itse peltoa ja niittyä metsäänsä”?

Päivärinnan Oukkari oli torppari, joka oli häädetty pois yksityismaan torpasta. Oukkari
oli asettunut luvatta kruununmaalle. Paikalle tuli nimismies, jonka kanssa käytiin keskus-
telua siitä, oliko maa kruunun vai kansan ja oliko kansa kruunua varten vai kruunu kansaa
varten. Päivärinnan Oukkari ei kuitenkaan aikanaan kohonnut kovin korkealle kirjallisuus-
arvosteluissa, koska teoksessa ei kritisoitu voimakkaasti metsähallintoa ja kruununmetsä-
torppalaitosta. Yksittäisen metsäherran kimppuun ei hyökätty niin voimallisesti, että se oli-
si herättänyt laajempaa mielenkiintoa.80

78. Huhtala 1981, s. 65.
79. P. W. Hannikainen, metsähallituksen pääjohtaja vuosina 1902–1918 oli Pietari Hannikaisen poika. P. W.

Hannikaisen myönteinen suhtautuminen kruununmaiden asuttamiseen oli peräisin kotoa.
80. Päivärinta 1889; Huhtala 1981, s. 68–70.
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Sen sijaan Juhana Kokon (1856–1926) Kyösti-nimimerkillä julkaisema teos Kruunun
metsissä (1891) sisälsi ne ainekset, joista oli jo vuonna 1887 käyty sanomalehti Kaiun pals-
toilla kiistaa. Kokko oli sijoittanut kirjansa tapahtumat Valtimon kylään, jolla tarkoitettiin
epäilemättä Iijokivarren ylikyliä, kuten Ylikiimingin Tannilaa.81 Kokko käytti romaanis-
saan aineksia, jotka olivat selvästi olemassa 1880-luvun pohjoissuomalaisissa kylissä. Asi-
oita sopivasti yhdistelemällä saatiin aikaan romaani, joka aiheutti keskustelua niin suomen-
mielisten, ruotsinmielisten kuin metsäviranomaistenkin joukossa. Samat aiheet oli kertaal-
leen katkerasti pyöritelty sanomalehden palstoilla, ja Kokko ilmiselvästi oli saanut sano-
malehtiartikkeleistaan palautetta ja rohkaisua paikalliselta väestöltä.

Kokko itse kertoi myöhemmin, että teoksen syntyyn olivat vaikuttaneet ennen kaikkea
lähiympäristön maanvuokraolot.

”Minä olin enemmän syrjästä-katsojana enkä mieskohtaisesti kokenut sitä surkeutta, mikä
tapasi yläkylien kansaa, kun heiltä ikivanha metsänkäyttöoikeus riistettiin. Mutta keskuste-
lujen kautta minä sain selvän kuvan asioista ja kansan mielentilasta ja ne minä tahdoin mui-
denkin nähtäväksi ja tunnettavaksi esittää. Enkä minä liene vallan väärässä ollut tulkitessani
kansan valitusta ja pelkoa.”82

Kruunun metsissä -teoksessa kerrottiin Seinustan Heikin pyrkimyksistä päästä kruunun-
metsätorppariksi. Kokko kuvasi metsäherroja huonosti suomea osaavina, juoppoina ja
laiskoina virkamiehinä, jotka eivät viitsineet edes tarkastusmatkoja tehdä kruununmet-
siin. Metsähallinnon katsottiin suoraan aiheuttaneen Valtimon kylän köyhtymisen ja ajau-
tumisen Amerikan siirtolaisuuteen. Myös päähenkilö Seinustan Heikki epäonnistui kruu-
nunmetsätorpan saannissa ja ajautui lyömään metsäherraa. Seurauksena oli vankilatuo-
mio, jonka jälkeen Heikki lähti Amerikkaan.

Teoksen ylivorsmestari eli Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja kuvattiin ymmärtävänä ja
hienona miehenä, joka osasi suomea. Kokon kuvaama ylivorsmestari oli melko varmasti
Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström Pudasjärveltä, joka oli jo 1860-lu-
vun alusta lähtien elänyt iijokilaaksolaisten parissa ja varmasti osasi suomea. Forsströmillä
oli muutenkin tuntumaa asioihin, sillä hän oli mukana kunnalliselämässä Pudasjärvellä.
Forsströmin omat kirjoitukset Valvojan palstoilla ja Suomen metsänhoitoyhdistyksen jul-
kaisusarjassa viittaisivat myös siihen, että Kokon romaanissa esiintynyt ylimetsänhoitaja
olisi nimenomaan Forsström. Forsströmin Valvojan palstoilla esittämät tarkat analyysit Ii-
jokilaakson elinkeinoista ja paikallisen väestön laajasta ja erikoisesta ”metsänhaaskaushar-
rastuksesta” perustuivat monen vuosikymmenen kokemukseen.

Sen sijaan on liian yksinkertaista todeta Kokon laiskan ruotsinkielisen metsäherran ol-
leen vain metsäherra Iin hoitoalueelta. Teoksen juoppo metsäherra lienee ollut enemmän-
kin yhdistelmä useasta, niin fiktiivisestä kuin todellisesta, Iijokilaaksossa vaikuttaneesta
metsäherrasta. Kokko marssitutti teokseen kaikki mahdolliset ainekset, joista Iijokilaaksos-
sa oli viimeisen 30 vuoden aikana saattanut syntyä ongelmia. Teos alkoi kuvauksella siitä,
kuinka lehmätkään eivät enää vapaasti saaneet käydä kruununmetsissä. Jo edellä on esitet-
ty, kuinka laiduntamiskiistat olivat ongelmana myös Iijokilaaksossa 1870-luvulta lähtien.

Asutuskysymykseen Kokko pääsi heti teoksen alussa. ”Ei tuo ennen toki tuommosta ol-
lut, mistä mies mukavan torpan sijan löysi, niin sai sen vähemmittäkin mutkitta.”83 Iijoki-

81. Kaiku 1887.
82. Linna 1979, s. 69.
83. Kokko 1891, s. 3.
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laaksolaisetkin olivat tottuneet siihen, että torpan oli saanut perustaa vapaasti. Kruunun-
metsätorppariksi pyrkiminen koettiin turhan hankalana ja nöyryyttävänäkin. Kokko ei
myöskään unohtanut teoksessaan metsävarkaita ja toteaa metsävarkaan suulla, kuinka
”vuosikausia niitä sitten pinkutetaan käräjillä”.84 Jos metsävarkaista tuntui, että heitä tur-
haan 'pinkutettiin' käräjillä vuosikausia, niin yhtä turhautuneita kyllä olivat metsänhoitajat-
kin. Kymmenen vuoden käräjöinnin tuloksenahan saattoi olla se, ettei näyttöä varkaudesta
kuitenkaan ollut tarpeeksi. Käräjillä 'pinkuttaminen' kuvasi erinomaisesti metsänhaaskaus-
juttujen edistymistä oikeuskäsittelyssä.

Fennomaanien lehdistö esitteli lukijoilleen Kokon romaanin ja suositteli tutustuttavan
siihen. Eritoten metsäviranomaisten olisi syytä tutustua siihen. Sen sijaan ruotsinkielinen
Nya Pressen piti teosta taiteellisesti kehnona, silkkana pahansuopuutena. Lehden mukaan
teos oli todistus siitä, että suomenkielisiltä puuttui makua. Tässäkin käy ilmi se, kuinka
suhtautuminen metsähallintoon oli edelleen kielikysymys. Helsinkiläinen Päivälehti kiitte-
li Kokkoa siitä, että hän oli paljastunut kierot olot. Sen sijaan Pohjois-Suomen oma lehti
Kaiku suhtautui asiaan rauhallisemmin, kuin mitä lehti oli tehnyt vuonna 1887. Tuolloin-
han Kaiussa julkaistiin Kokon kirjoittamia artikkeleita metsähallinnosta. Kaiun radikaaliu-
den vähentymistä on selitetty sillä, että lehden päätoimittaja K. F. Kivekäs oli omaksunut
lestadiolaisuuden. Kokko ei ollut enää Kaiun avustaja eikä Kivekkään henkilökohtainen
ystävä.85

Myös valtiopäivämies Hannes Gebhard arvioi teosta. Juhana Kokko puolestaan kiitteli
Gebhardia siitä, ettei kukaan muu ollut ymmärtänyt häntä niin hyvin kuin Gebhard. Kokko
kirjoitti: ”Kaikkia metsäherroja en suinkaan ole tahtonut soimata, olen vaan koettanut saa-
da sanotuksi, että se peri-aate, joka asettaa metsänhoidon pää- ja asutuksen sivu-asiaksi, te-
kee, missä lisäksi on tyly ja juoppo metsäherra (kuten Karijärvellä)86 asutuksen mahdotto-
maksi eikä sitä voi auttaa edes kunnollinen virkamieskään (kuten esim. Karijärven ylimet-
säherra) niin kauvan kuin metsähallitus riippuu kynsin hampain kiinni metsänhoito eli met-
sänviljelyperi-aatteesta monine määräyksineen sysäten syrjään asutuksen.”87

Iiläisen Juhana Kokon kaunokirjallinen tuote sai luonnollisesti ristiriitaisen vastaan-
oton, sillä siihen oli koottu yhteen kattavasti viimeisten 30 vuoden ajalta paikallisen väes-
tön negatiiviset tunnot metsähallitusta kohtaan Iijokilaaksosta. Puolueettomana kuvaukse-
na kirjaa ei voinut pitää, sillä kyseessä oli kaunokirjallinen tuote. Taistelua kirjasta (romaa-
nista) ja sen esittämistä ”totuuksista” käytiin pitkään muun muassa Valvojassa. Vuonna
1880 perustettu Valvoja88 oli foorumi, jonka palstoilla pääasiallisesti nuoret suomenkieli-
set sivistyneistön edustajat kirjoittelivat myös metsähallintoa koskevista asioista. Valvojan

84. Kokko 1891, s. 17.
85. Ks. Kaiku esim. 3, 4, 28/1887; Nya Pressenin, Uuden Suomettaren ja Päivälehden arvostelut joulukuussa

1891; Huhtala 1981, s. 70–74.
86. Edes tässä henkilökohtaisessa kirjeessäkään Kokko ei paljasta, miltä hoitoalueilta hän oli ottanut ainekset

romaaniinsa. Karijärven hoitoaluettahan ei ollut olemassakaan. Gebhard aluemetsänhoitajan poikana lienee
osannut paikallistaa hoitoalueen Iijokilaaksoon.

87. Juhana Kokon kirje Hannes Gebhardille 30.9.1892. Saapuneet kirjeet. Hannes Gebhardin arkisto. KA. Ala-
nen on muotoillut saman kohdan seuraavasti: kuinka ”metsähallitus riippuu kiinni metsänhoitoperiaatteesta
sysäten syrjään asutuksen. Missä vielä on tyly ja juoppo metsäherra, siellä uudisasutus on kerrassaan mah-
doton.” Alanen 1964, s. 147.

88. Nuoret liberaalifennomaanit perustivat Valvoja-lehden, jonka tarkoituksena oli ”humaniseerata fennoma-
niaa”. Lehteä toimittivat aluksi muun muassa Th. Rein, J. R. Danielsson. Leikola A. 1986, s. 303; Halila
1986B, s. 306.
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artikkeleissa keskityttiin asiallisesti asutusongelmaan, ja metsäherrojen henkilökohtaiset
ominaisuudet jäivät vähemmälle. Valvoja ei ottanut kantaa siihen, olivatko metsäherrat
mahdollisesti juoppoja vai laiskoja. Lisäksi metsähallituksen olemassaolo oli jo itsestään
selvää. Valvojassa todettiinkin vuonna 1882: ”… nykyään sitä vastoin lienee niitä harvas-
sa, jotka enää epäilevät tämän viraston hyötyä ja tarpeellisuutta.” Artikkeleiden kirjoittaji-
na esiintyi myös metsänhoitajia, kuten ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström, joten Valvojan
palstoilla pääsi esiin myös metsähallinnon sisältäpäin kokenut kanta.

Itsensä Valvojan toimituksen tekemissä jutuissa arvosteltiin kruununmetsien hoidon yk-
sipuolisuutta. Hoito oli metsien suojelemista hävitykseltä, mikä oli amatöörimäisen katsan-
tokannan mukaista.89 Valvoja joutui vuonna 1883 vastakkain Uuden Suomettaren kanssa,
joka Valvojan mielestä oli pitänyt lehtijutuissaan liikaa metsähallinnon puolta. Uudisasu-
tusta puolustava asenne tuli ilmi selvästi artikkelissa, jonka lopussa kysyttiin: ”Eikö kruu-
nulla olisi enemmän hyötyä Pohjois-Suomessa olevista metsistä, jos annettaisi oikeus uu-
disasukkaille asettautua niihin maata viljelemään?”90

Myös metsänhoitaja P. W. Hannikainen jatkoi kirjoittelua Valvojan palstoilla kruunun-
metsien asuttamisesta. Hannikaisellahan  oli käytössään myös toinen, metsätalouden kan-
nalta kenties vielä vahvempi kattavampi julkaisufoorumi eli hänen oma Suomen Metsän-
hoitolehti -julkaisunsa. Hannikaisen mukaan ”ei missään eikä milloinkaan torppalaitoksel-
la tahi mökkiläisperheillä ole levitetty arvollisempaa viljelystä suurempiin erämaihin.
Kruununmetsätorpan nimikin jo muistuttaa jostain orjallisesta asemasta, joka ei viehätä ke-
tään muutoin kuin ehkä nälän pakosta asettumaan erämaahan, alituisen urkinnan ja ehkä
jonkun virallisen mielivallan jokapäiväisen ja alati epäluuloisen valvonnan alaiseksi.” Han-
nikainen huomautti myös, kuinka kruununmetsien asutuskysymys oli kielikysymys. Vain
ruotsinmielinen puolue oli yksinään ihastunut kruununtorppalaitokseen.91

Ylimetsänhoitaja Ernfred Forsström Iin tarkastuspiiristä vastasi Hannikaisen kritiik-
kiin, mutta hän ei ottanut vastineessaan lainkaan kantaa Hannikaisen kielisyytöksiin. Fors-
ström luonnollisesti puolusti kruununmetsätorppariutta uudistilallisuuden sijasta. Hänen-
kään mielestä torpparinimitys ei ollut käytännössä asianmukainen, sillä metsähallinto ei
juurikaan teettänyt päivätöitä. Sen sijaan uudistilallisuudella oli ollut paljon huonommat
seuraukset Iijokilaaksossa.92 Vuonna 1890 Forsström oli vielä maltillinen; mutta vuoteen
1892 mennessä Forsströminkin maltti katosi. Syynä oli Juhana Kokon romaanin saama
suuri julkisuus ja se, että Hannes Gebhard oli Valvojassa kiitellyt Kokkoa kruunun metsän-
hoidon vikojen paljastamisesta. Erityisesti Forsströmiä ärsytti se, että Gebhardin mielestä
”valtimolaisten vorsmestari; juoppo, läpilaiska ja tyly metsänhoitaja” oli suoraan todelli-
suudesta.

Forsström jatkoi edelleen sanailua Gebhardin kanssa Valvojassa:

”Vaan ketähän sitten syytteellään tarkoittaa? Kukahan tuo mokoma virkamies on? Hirmuku-
via kyllä saapi mistä ihmisluokasta tahansa, jos noukkii yhden vian toiselta, toisen toiselta j.
n. e. ja hyvällä mielikuvituksella siitä kokoon panee kuvan mielensä mukaan.”

Forsströmin mukaan Kokon kuvaama Valtimo eli todellisuudessa Tannilan kylä oli joutu-
nut kurjaan tilaan sen takia, että se oli myynyt puunsa iiläisen sahayhtiön varakkaalle

89. Kruununmetsien 1882, s. 445–460. 
90. Valtion 1883, s. 32.
91. Hannikainen 1890, s. 216–217.
92. Forsström 1890, s. 518–520.
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maakauppiaalle. Syy ei ollut suinkaan metsähallinnon. Tilat olivat nyt huonossa kunnos-
sa eikä viljelys edistynyt. Forsström ihmetteli, mikseivät naapurikylät, Olhava ja Karjala,
olleet joutuneet samaan tilanteeseen. ”Epäilemättä sen vuoksi, ett'eivät asukkaat ole pitä-
neet metsäntuotteita pääasiallisena elatuskeinonaan, että ne ovat uhranneet työtä ja voi-
maa tiluksiensa parantamiseen ja niinmuodoin saaneet tilansa omavaraisiksi.”93 Olhava ja
Karjalankylä olivat vanhoja keskiaikaisia kyliä, ja Tannila oli uudisasutuskylä.

Hannes Gebhard sai viimeisen sanan Valvojan palstoilla Juhana Kokon romaania kos-
kevassa polemiikissa. Gebhard kiitteli Kokkoa siitä, että ”hän on tuonut esille niittenkin nä-
kökannan, joita asia lähimmin on koskenut, mutta joitten huokaukset erämaissa eivät taval-
lisesti tule kuuleviin korviin.”94 Myöhemmin Hannes Gebhard muutti mielipidettään kruu-
nunmaiden asuttamisesta siirtyen kruununmetsätorppariuden kannalle. Uudistilallisuuteen
liittyneet epäkohdat saivat Gebhardin vaihtamaan kantaa. Uusi Suometar moitti Gebhardia
siitä, että tämä kannatti torppa-asutusta. Tällä tavallahan Gebhard kaatoi lisää ”vettä viikin-
kien myllyyn”. Viikingeillä tarkoitettiin ruotsinkielisiä, jotka olivat ainoina tähän asti pel-
kästään kannattaneet torppariutta. Gebhard kannatti torpparien aseman vahvistamista, ja
hänen kirjoittelunsa ansioksi onkin laskettu, että torpparien asemaa parantanut uusi sopi-
muskaavake vahvistettiin 8.1.1897.95

Nurmeslainen kauppias Johan Pellikka lienee kuuluisin metsäherrojen herjaaja, joka jul-
kaisi omia ajatuksiaan myös kirjoina. Sinällään näitä poleemisia kirjoitelmia ei voi pitää
kaunokirjallisuutena, vaikka ne herättivät suurta mielenkiintoa ja veivät kirjoittajansa oi-
keuteen asti.96 Pellikka ylitti julkisuuden rajat 1880-luvun lopulla aluksi kirjoittelemalla
sanomalehtiin, kuten Keski-Suomeen. Oululainen Kaiku-lehti97 referoi mielellään Pelli-
kan lennokkaita kirjoituksia, vaikka tämä ei kirjoittanutkaan suoraan Pohjois-Suomen met-
sänhoitajista. Myöhemmin Pellikka julkaisi useamman kirjasen valtionmaiden ja metsien
hoidosta. Pellikan näkemykset olivat peräisin enemmänkin Itä-Suomesta kuin Pohjois-
Suomesta. Sanomalehtiartikkeleissa kauppias Pellikka haukkui metsänhoitajia sen verran
näkyvällä tavalla, että senaatin talousosasto otti asian tutkittavakseen. Pellikka arvosteli
metsänmyyntitapoja, metsänhoidon kalleutta ja metsänhoitajia, jotka löivät laimin virkan-
sa hoitamisen. Viimein Pellikka ehdotti koko laitoksen lakkauttamista. Vanhimmat metsän-
hoitajat pitäisi laittaa eläkkeelle ja nuoremmat, kunnolliset metsänhoitajat pitäisi sijoittaa
rautateille tai maanmittausalalle. Senaatin talousosasto kehottikin metsähallintoa nosta-
maan kanteen kaikkia niitä metsänhoitajia vastaan, jotka olivat todistettavasti laiminlyö-
neet virkavelvollisuutensa. Laiminlyöntejä oli erityisesti tapahtunut puitten mittauksessa ja
myynnin valvonnassa.98

A. Benj. Helander toteaa Pellikasta seuraavasti:

93. Forsström 1892, s. 390–392.
94. Gebhard 1892, s. 402.
95. Alanen 1964, s. 150–154.
96. Kaiku 12/1891; Huhtala 1972, s. 44, 62–63, 115.
97. Kaiku 133/1889. ”Siinä kirjasessa metsänhoitohallitus katsoi olewan itseänsä loukkaawia syytöksiä, että

nosti kirjoittajaa vastaan painokanteen ---. Merkillisenä kirjana esitämme tämän kunkin luettawaksi, jota ei
umpi silmin tahdo uskoa maamme kallista omaisuutta epäkansallisen wirkakunnan hoitoon, waan pyrkii itse
asioista selwille ja tahtoo niitä arwostella.”

98. Kaiku 76, 78/1887; 22/1891.
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”Pellikan häväistyskirjoituksiin oli valitettavasti ollut aihettakin. Ne johtivat metsänhoitolai-
tokselle vähemmän mairitteleviin oikeudenkäynteihin, mutta ne olivat samalla tyypillisiä
esimerkkejä siitä hengestä, joka ei tänäkään päivänä ole tyystin hävinnyt ja joka on syvällä
maalaisväestön vaistoissa.”99

Pellikka ei ainoastaan suominut metsähallintoa vaan haukkui samalla kertaa ruotsinkieli-
set lehdet, kuten Nya Pressenin, jotka olivat esiintyneet metsähallinnon puolesta. Pellik-
ka pilkkasi Nya Presseniä siitä, että lehti puolusti kruununmaiden säilyttämistä pelkäs-
tään metsänviljelyä varten. Pellikan mukaan ”yhä laiskureina mateleva herraliuta huvik-
seen tekisi kokeita puutetta kärsivän, nälkäisen kansan kustannuksella”.100

Suomen metsänhoitoyhdistystäkään Pellikka ei pitänyt missään arvossa, vaan ”kun aika
käypi pitkäksi ja yksitoikkoiseksi laiskana ollessa, niin perustelevat joitakin seuroja ja yh-
distyksiä hekin ... kun heillä ei ole ollut muutakaan todellista tehtävää, niin ikäväksihän se
ja yksitoikkoiseksi käypi alituinen joutenolokin ja sen tähden ovat perustaneet jotakin vir-
voittelevaa tointa huvikseen nimittäin metsänhoitoyhdistyksen”.101

Metsähallitus nosti Pellikkaa vastaan painokanteen, mutta Pellikka itse katsoi selviyty-
neensä taistelusta voittajana:

”Seuraus oli nyt tästä, että Metsänhoitoylihallituksen Tirehtööri af Forselles sai pyynnöstään
eron virastaan ja kahdeksan tuhannen markan vuotuisen elinkautisen eläkkeen ja kunnian-
osoituksia nuhteettomasta palveluksestaan.
— Niin meillä, mitenkäs muualla. Muualla tuomitaan huolimattomat virkamiehet maksa-
maan valtiolle tekemänsä vahingot sekä eroitetaan armotta eläkkeettä virastaan, mutta
meillä vielä palkitaan tämmöiset virkamiehet elinkautisilla, suurilla eläkkeillä.”102

Varsinaisissa metsähallinnon historiaa käsittelevissä teoksissa ei mainita af Forsellesin
eron syyksi muuta kuin hänen korkea ikänsä, 73 vuotta. Vuonna 1893 metsähallinnon
johtoon astui vapaaherra, metsänhoitaja Ernst Wrede. Pellikan terävä, metsähallituksen
ytimiä sivalteleva kirjoittelu oli vertaansa vailla.

Itse metsänhoitajat seurasivat luonnollisesti kiinnostuneina Pellikan ja metsähallinnon
välistä sanankalistelua. Lestin hoitoalueelta Keski-Pohjanmaalta Albert Gebhard kirjoitti
A. G. Blomqvistille, että tarkastukset metsähallituksessa olivat tarpeen. Harmi vain, että
tarkastukset toteutuvat vasta sen jälkeen, kun pellikaanit ovat ehtineet toitottaa maailmalle
syytöksensä.103 Vaasan hovioikeus tuomitsi Pellikan viideksi kuukaudeksi vankeuteen
metsänhoitaja Hougbergin herjauksesta sekä yhdeksäksi kuukaudeksi vankilaan metsähal-
lituksen ylitirehtööri eli johtaja af Forsellesin solvauksesta.104 Pellikan sivallukset metsä-
herroja vastaan olivat olleet liian kovia. Myös senaatin talousosasto selvitti Pellikan jutun
yhteydessä syntyneitä asiakirjoja. Talousosasto kehotti metsähallintoa nostamaan kanteen
kaikkia niitä metsänhoitajia vastaan, joitten oli todistettu lyöneen laimin virkatehtävi-
ään.105

99. Helander 1938, s. 244–245.
100.Pellikka 1898, s. 32.
101.Pellikka 1898, s. 40.
102.Pellikka 1898, s. 46.
103.Albert Gebhardin kirje 31.12.1888 A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.

”skada blott att det först kommer att genomföras sedan flere Pellikaner hunnit utbasunera sina beskyllningar.
104.Kaiku 12/1891.
105.Kaiku 21/1891.
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Yhtä laajaan julkisuuteen nousseita kiistanalaisia kirjoituksia ei ilmestynyt enää 1890-
luvun loppupuolella. Kirjailija Juhana Kokon seuraajaa saatiin odottaa pitkän. Seuraaja oli-
kin itse Ilmari Kianto. Kiannon herjausromaaniksi mainitusta teoksesta Metsäherran her-
jaaja (1912) tuli uutta keskustelunaihetta metsähallinnon ja kansan välille.106 Kiannon ro-
maanissa päähenkilön mahdollisuus puolustaa omaa metsänkäyttöään oli vain herjata sa-
nallisesti metsäherraa. Samaa termiä oli käytetty useissa eri yhteyksissä ja samaa käytti
myös Martti Hertz, joka kuvasi metsänhoitajien kiinnittymistä metsähallinnon historia-
teoksessa Lapin oloihin. Joku kaipasi ”Pohjoisesplanadinkadun vilinää”, toinen metsämies
”tunsi olevansa riittävän kaukana sivistyneestä maailmasta ja siihen lukeutuvista pahan-
suovista, kademielisistä metsäherran herjaajista.”107 Kiannon herjaaja oli torpanpaikkaa
tavoitellut tilaton, joka ei saanut torppaa metsänhoitajan vastustuksen vuoksi. Hertzin mai-
nitsema herjaaja tarkoittanee laajemmin yleistä suhtautumista metsänhoitajiin 1800-luvul-
la.

Kiannon Metsäherran herjaajaa lukiessa voi huoletta nauraa ja ymmärtää sen fiktiivi-
senä tuotteena. Sen sijaan Juhana Kokon romaani on kirja, joka voisi fiktion sijasta ollakin
faktaa. Kaikki Kokon esille tuomat kahnaukset ja yhteenotot voitaisiin tarpeen vaatiessa
osoittaa todella tapahtuneiksi. Kirjailija itse sanoi keskustelleensa yläkylien kansan kanssa
ja saaneensa keskustelun kautta selvän kuvan asioista. Fiktiivisin keinoin ja sopivasti yh-
distelemällä Kokko tulkitsi paikallisia tuntoja. Kirjailijat vahvistivat omalta osaltaan pai-
kallisen väestön negatiivista käsitystä metsähallinnosta. Sen sijaan sopuisammasta yhteis-
olosta tai asioiden sujumisesta ei kirjoitettu.

Huomattava on sekin, etteivät kirjailijat juurikaan ammentaneet suoraan aineksia kärä-
jäpöytäkirjoissa käsitellyistä metsävarkauksista. Kirjoitetut tarinat saattaisivat olla vielä-
kin värikkäämpiä, koska oikeudessa kuullut todistuslausunnot jättivät paljon tilaa vapaalle
assosiaatiolle. ’Pinkuttaminen’ kuvasi hyvin tapahtumien kulkua.

7.3 Metsänhoitajat metsähallintoa arvostelemassa

Yleisön metsänhoitajiin kohdistamat odotukset vaihtuivat kiinnostuksesta ja toiveikkuu-
desta arvosteluun jo 1860-luvun alussa. Metsänhoitajien ammattitaitoon ei puututtu pel-
kästään sanomalehdissä tai valtiopäivillä. Myös ammattikunnan sisältä alkoi tulla yhä
painavampaa kritiikkiä. Jopa itse Suomen metsänhoidon isänä pidetty A. G. Blomqvist
voidaan laskea kriitikoihin. Erityisen näkyväksi kritiikin esittäjäksi nousi 1880-luvulla
suomenkielinen ja suomenmielinen metsänhoitaja P. W. Hannikainen, sittemmin metsä-
hallituksen ylitirehtööri 1900-luvun alusta.

Ennen Hannikaisen julkaisuja metsänhoitajien itsensä esittämää julkista kritiikkiä hal-
lintoa kohtaan on vaikea löytää. Sanomalehtiartikkeleissa omalla nimellään esiintyneet
metsänhoitajat olivat puolustusasemissa, eivät metsähallinnon arvostelijoina. Hoitoaluei-
den arkistoaineistosta kritiikinsiementä voi etsiä rivien välistä; ymmärrettävästi kritiikkiä

106.Kiannolla itsellään oli selvä omakohtainen kokemus metsähallinnosta. ”Metsäherrojen kierouden takia
Kiannolla näytti mahdottomalta saada valtion mailta lohkaistuksi itselleen torpanpaikkaa. Hän siitä suuttui,
sydääntyi ja kirjoitti teoksen 'Metsäherran herjaaja'”. Huhtala 1972, s. 146.

107.Hertz 1938, s. 54.
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ei tahdo löytyä rivienkään välistä. Metsänhoitajien kritiikkiä tai mieliharmien purkauksia ei
todellakaan kirjoitettu vuosikertomuksiin tai erilaisiin selostuksiin. Metsänhoitajaksi lähte-
nyt mies luonnollisesti oli uskollinen työnantajalleen ja viralleen.

Joskus arkistoaineistostakin voi aistia sen, ettei kaikkiin asioihin oltu tyytyväisiä virka-
kunnan sisällä. Esimerkkinä kritiikistä käyvät ne diaarin ulkopuolelle jääneet kirjeet, jotka
oli laitettu Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitajan Ernfred Forsströmin virantoimituspäiväkir-
jan väliin. Ylimetsänhoitaja oli yleisen painostuksen alaisena tiedustellut alueensa metsän-
hoitajilta, mikseivät he liikkuneet ohjesääntöjen mukaisesti vartiopiireissään. Metsänhoita-
jilta tulleet vastauskirjeet olivat ärhäköitä, ja niistä kävi täsmälleen selville se, etteivät Hel-
singissä laaditut ohjeet sopineet ollenkaan hoitoalueiden todelliseen tilanteeseen.108 Vas-
tauksia ei kirjattu diaariin, mutta kirjeet ovat olemassa.

Samasta aiheesta eli hoitoalueiden ylimitoituksesta oli kirjoittanut jo vuonna 1862 Sii-
kajoen hoitoalueen metsänhoitaja E. V. Strömborg kirjasessaan Om Uleåborgs län och
forstväsendet några upplysningar. Muutenkin Strömborgin tutkielma on kunnioitusta he-
rättävä kirjanen metsähallinnosta ja metsähistoriasta Pohjois-Suomessa. Mutta Ström-
borg109 analyyseineen ja tietomäärineen jäi yksinäiseksi sudeksi. Kesti pitkälle 1880-luvul-
le, ennen kuin muut pohjoissuomalaiset metsänhoitajat alkoivat julkaista yleisimmin kir-
joituksiaan alan lehdissä. Ensimmäisten metsänhoitajien ajatusmaailmaa on hankalampaa
selittää.

Metsänhoitajia kouluttaneen Evon metsäopiston johtajan A. G. Blomqvistin henkilö-
kohtainen taistelu metsähallintoa vastaan on sen sijaan elävästi kuvattu A. Benj. Helan-
derin teoksessa A. G. Blomqvist ja hänen aikalaisensa. Blomqvistkin esitti terävimmän kri-
tiikkinsä henkilökohtaisissa kirjeissä eikä suinkaan painettuna tekstinä. Tosin Suomen met-
sänhoitoyhdistyksen kokouksissa Blomqvist otti yhteen metsänhoitotavoista metsähallin-
non edustajien kanssa. Keskusteluissa Blomqvist totesi, ettei hän halunnut liittää Evon hoi-
toaluetta niiden lukuisten muiden hoitoalueiden joukkoon, joissa ei mitään metsänhoitoa
harjoitettu. Hän oli aivan tarpeeksi saanut nähdä, miten surkeaa metsänhoito oli niillä hoi-
toalueilla, joissa tuloja saatiin vain harsimalla metsää.110

Blomqvistin suurin mielenkiinto kohdistui Evon opiston mahdollisuuksiin kehittää met-
sänhoitotiedettä ja metsänhoitajien koulutusta. Blomqvistin aika meni tasapainoiluun byro-
kraattisen metsähallinnon ja Evon metsäopistolle kielteisen yleisen mielipiteen välillä.
Blomqvistin mielipiteet metsähallinnon harjoittamasta metsänhoidosta ja muista työsken-
telytavoista tulivat varsinaiselta aitiopaikalta. Blomqvist oli tyytymätön siihen, että met-
sänhoitajat hoitivat metsiä vain vartioimalla ja hakkaamalla. Esimerkiksi Säräisniemeltä
Blomqvist kertoi, kuinka metsät eivät olleet tuottaneet tulosta sinä aikana, jolloin metsähal-
litus oli ollut olemassa. Alueen metsänvartija oli kolonnut parhaimmat tukkipuut, vaikka
hänellä oli ollut lupa kolota puita vain rämeiltä ja kankailta. Loput tukit olivat sitten pala-
neet. Kaiken lisäksi näin oli käynyt, vaikka hoitoalueen metsänhoitaja oli tarkastuspiirinsä
huolellisimpien joukossa.111 Blomqvistin mukaan metsähallitus tarvitsi metsänhoitajia
enemmän nimeksi kuin hyödyksi ja siksi ”että hoitoalueiden hallinto ja talous todellisuu-

108.Ad:2, ylimetsänhoitajan virantoimituspäiväkirja 1860–1898. Välissä olleet kirjeet. Iin tpa. OMA.
109.Pohjois-Suomessa 46/1880 olleessa pienessä uutisessa Pulkkilasta todettiin Strömborgin mielenviassa sur-

manneen itsensä. Käräjäpäätöksen mukaisesti hänelle määrättiin kunniallinen hautaus.
110.Helander 1938, s. 139.
111.Helander 1938, s. 237–239.
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dessa on vain homeopaattisesti metsänhoidollista”. Blomqvist valitti kirjeessä ystävälleen,
ylimetsänhoitaja Alex. Boreniukselle sitä, että metsähallinnon johtajat K. J. Numell ja
C. Nummelin ”katsoivat velvollisuudekseen vastustaa metsänhoidollisen järjestyksen ai-
kaansaamista valtionmetsissä ja että pääjohtaja A. af Forselles ei liioin tee mitään”.112

Blomqvistin mielipiteiden taustalla oli se, että hän kävi vilkasta kirjeenvaihtoa entisten
oppilaittensa kanssa ympäri Suomea. Moni metsähallinnon palveluksessa ollut metsänhoi-
taja kertoi Blomqvistille sellaisia asioita, jotka eivät voineetkaan tulla ilmi virallista tietä.
Valitettavasti Blomqvistin kirjeitä metsänhoitajille ei ole säilynyt samalla tavalla, kuin ovat
säilyneet Blomqvistin saamat kirjeet. Vastauksista voi kuitenkin päätellä, että hän tarkkaan
kyseli ja vaatikin selvityksiä siitä, mikä oli tilanne kentällä.113 Blomqvistin mielestä erityi-
sesti Pohjois-Suomen kruununmetsät olivat liian laajoihin hoitoalueisiin jaettuja. ”... suu-
rissa hoitopiireissä, joissa metsänhoitovirkamies enemmän on jonkunlaisena läpimatkusta-
vana tarkastelijana kuin todellisena metsänhoitajana, tarvitaan taitavia metsänvartijoita tai
ylimetsänvartijoita.”114

Samaan kritiikkiin 1880-luvun lopulla yhtyi myös nuori metsänhoitaja
P. W. Hannikainen, joka piti tärkeänä sitä, että kruununmetsiä alettaisiin järjellisesti ja ajan-
mukaisesti hoitaa. Jopa yksityiset metsänomistajat Hannikaisen mielestä hoitivat metsiään
paremmin. Hannikainen oli hankkinut kannuksensa muun muassa toimimalla valtion vir-
katalojen metsänhoitajana, joten tuntumaa metsähallintoon oli. Hannikaisella oli erinomai-
nen foorumi eli oma suomenkielinen Suomen Metsänhoitolehti, jota julkaistiin vuosina
1888–1893. Tässä lehdessä julkaistiin myös Hannikaisen laatima Meidän ohjelmamme
metsänhoidolle -kirjoitus. Hannikaisen ohjelmajulistus julkaistiin myös muissa sanomaleh-
dissä. Esimerkiksi oululainen Kaiku totesi ohjelmasta seuraavasti: ”… katsomme lukijoit-
temme olewan tärkeää saada selwää, mihin suuntaan maamme metsänhoitolehti tahtoo tätä
asiaa ajettavaksi ja otamme sentähden tähän muutamia kohtia mainitusta kirjoituksesta.”115

”Valtio on tosin asettanut metsiänsä varten hoitaja-viraston, mutta mitä metsänhoitoa
kruununmetsissä on harjoitettu tai harjoitetaan? Siihen tuskin voineen antaa muuta vas-
tausta kuin tämän lyhyen: ei mitään! Ainoastaan vartioiminen tulee kruununmetsissä kysy-
mykseen.” Hannikainen ei pitänyt mitenkään yllättävänä, että virkamiehiä oli vuosien var-
rella vähennetty. Eihän metsänhoitotyötä ollut metsähallituksessa harjoitettu.116 Metsähal-
linnon ympärille syntynyttä käsitystä siitä, kuinka talonpoikainen metsänkäyttö oli ”rais-
kausta” ja kuinka metsähallitus oli ainoa oikea instanssi ja keino metsien suojeluun, kriti-
soitiin kautta 1800-luvun lopun. Hannikainen kirjoitteli Suomen Metsänhoitolehdessä tiuk-
kaan sävyyn metsänhoitolaitoksen pysähtyneisyydestä. Hannikainen totesi: ”Se aika, jol-
loin metsäasiaa voitiin eteenpäin viedä kertomuksilla autioksi hävitetystä maasta tai kuvi-
tuksilla tulevaisista rikkauksista, on ohi; tällä käytöllisellä aikakaudella kelpaavat
todistajiksi ainoastaan numerot ja saavutetut tulokset.”117

Hannikainen vaati myös varsinaisen metsänhoitotyön tekemistä sekä järkiperäiseen
hakkaukseen siirtymistä. Hän kirjoitti: ”Ja eiköhän se masenna metsänhoitajan koko innos-
tusta sekä vähennä luottamusta virkamiehistöön yleensä ja metsävirastoon liiatenkin, että

112.Helander 1938, s. 240.
113.Saapuneet kirjeet. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
114.Suomen Metsänhoitolehti 1890, s. 135–136.
115.Kaiku 21, 22/1891.
116.Hannikainen 1888, s. 59.
117.Hannikainen 1888; s. 13.
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metsävirkamies asetetaan todellisetta metsänhoitotyöttä, toimetta kuluttamaan aikaansa,
vaikka välttämättömät hoitotyöt metsässä odottavat tekijää. Ja todistaako se luonnoton pro-
senttiluku, joka tulee hylkypuiden osalle hirsiä kruununmetsistä kaupaksi leimattaessa ja
ulosannettaessa, että edes hakkaukset näissä metsissä tapahtuvat järjellisesti?”118

Hannikainen vaati kunnollisia metsänhoidon tarkastuksia eli revisioneja eikä metsän-
vartijarakennusten silmäilyjä tai hakattujen puutavarain kontrollikuutioimisia. Tarkasta-
jien tehtävänä olisi nimenomaan metsänhoidon tarkastaminen eikä virkavirheiden119 urk-
kiminen. Suunnitelmat piti tehdä vain kymmenen vuoden tähtäyksellä eikä sadaksi vuodek-
si eteenpäin. Suunnitelmien piti perustua huolelliseen tarkastukseen eikä ”juoksujalan
ylt'ympäri kruununmetsäin yhdellä haavaa, jommoiseen ylipäänsä ollaan hyvin taipuvai-
set”.120

Hannikaisen mukaan valtionmetsäin merkityksen arvioinnissa oli menty liiallisuuksiin.
Valtion luottokelpoisuuden oli sanottu nousevan metsien myötä. Hannikainen toteaa, että
Englanti, Tanska, Ranska ja Norja olivat parhaiten osoittaneet sen, että kansallinen varalli-
suus ei riippunut kruununmetsistä ja niiden laajuudesta. Myöskään valtio ei ollut kovin-
kaan paljoa pystynyt vaikuttamaan puutavaran hinnan muodostukseen. Myös valtion vir-
kakoneisto ”vaikean tarkastustoimen” takia kävi Hannikaisen mielestä edelleen jäykem-
mäksi ja kustannukset suuremmiksi, kuin mitä vastaava hoito yksityismetsissä vaati. Han-
nikainen kritisoi edelleen metsänhoitajakoulutusta, joka pitkälle painottui metsätalouteen,
samalla kun asutuskysymyksissä olisi vaadittu tietoja maataloudesta.121

Lisäksi Hannikaisen puheenvuorot Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kokouksissa oli-
vat merkityksellisiä jo senkin takia, että hän käytti kokouksissa suomen kieltä. Hannikai-
sen puheenvuorot ovat Finska Forstförenigens Meddelanden -sarjassa poikkeuksellisesti
kirjoitettu myös suomeksi. Vähitellen Hannikainen sai seuraajia nimenomaan suomen kie-
len käyttäjänä. Muun muassa metsänhoitaja Alarik Riddelin Paltamosta kirjoitti suomek-
si.122 Vuonna 1902 Suomen Metsänhoitoyhdistys teki päätöksen siitä, että yhdistyksen
pöytäkirjat julkaistaisiin niin suomeksi kuin ruotsiksi. Tosin yhdistyksen historiikin kirjoit-
tanut T. A. Heikel totesi: ”Frågan var ej en språkfråga utan en ekonomisk sådan.”123

Myöhemmin Hannikainen muisteli Metsätaloudellisessa aikakauskirjassa aikaa, jolloin
hän kävi kieli- ja metsänhoitokamppailua metsähallintoa vastaan. Laineet olivat 1920-lu-
vun lopulla laimentuneet Hannikaisenkin osalta. Hannikainen joutui pois metsähallinnon
johdosta kansalaissodan tapahtumien yhteydessä, minkä jälkeen 1920-luku meni häneltä
enemmän tai vähemmän varjossa. Lisäksi metsähallinnon johtoon nousi uusi voimakas te-
kijä A. K. Cajander.

118.Hannikainen 1888, s. 61.
119.Metsänhoitajien ansioluetteloissa oli erikseen varattu paikka virkavirhemerkinnöille. Muonion hoitoalueen

metsänhoitaja Petter Östring nimitettiin vuoden 1874 lopulla virkaansa. Seuraavana vuonna Östring kirjoitti
ansioluetteloonsa, että ”åtal för tjenstefel har ej egt rum”. Östringin ura jatkui edelleen. BIb:1, metsänhoita-
jien ansioluetteloita 1875. Muonion ha. OMA; Nummelin 1906, s. 130.

120.Hannikainen 1888, s. 63–64. Hannikainen arvostelee suunnitelmien tekemistä 100 vuoden tähtäyksellä.
Näinhän tehtiin juuri valtion virkataloilla, joiden tarkastaja Hannikainen oli. Myöhemmässä tutkimuksessa
virkatalojen suunnitelmia moitittiin juuri tästä.

121.Hannikainen 1896, s. 149–153.
122.Vrt. esim. Finska Forstföreningens Meddelanden 9/1892, jossa Riddelin kirjoittaa kruununmetsätorpista ja

kruunun liikamaiden asuttamisesta.
123.Heikel 1927, s. 59–60.
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Olisi mielenkiintoista selvittää P. W. Hannikaisen ja metsähallinnon välisten suhteiden
muotoutuminen ja se, miten suomenkielisen Hannikaisen nousu arvostelijan roolista met-
sähallinnon johtoon oli mahdollista. Mikä Hannikaisen sitten lopullisesti nosti metsähallin-
non johtoon vuosisadan alussa — suomenkielisyys, fennomaaniset ystävät, Hannikaisen
kyvyt vai suotuisat taloudelliset suhdanteet? Tämän tutkimuksen kannalta yksi selvä aika-
rajaus, tutkimuksellinen rajapyykki, on ollut Hannikaisen esiintulo metsäpolitiikassa sekä
siirtyminen sitten metsähallituksen palvelukseen. Hannikaisen on todettu vaikuttaneen
suoraan myös valtiopäiväedustajiin, jotka tekivät talonpoikaissäädyssä anomusehdotuksen
valtionmetsien hoidosta. ”Siinä tuntuu niin selvänä Hannikaisen vaikutus, että sellainen
tuskin olisi voinut syntyä pelkästään luetun sanan välityksellä.”124

Hannikaisen rooli metsähallinnon arvostelijana oli ilmeisen monipuolinen, sillä Hanni-
kaista epäiltiin myös kauppias Johan Pellikan avustajaksi. Kuten on jo edellä todettu, nur-
meslaisen Pellikan ura metsähallinnon arvostelijana alkoi vuonna 1887 sanomalehti Keski-
Suomen artikkelien kirjoittajana. Pellikan kirjoitukset ja niihin perustuvat kirjat aiheuttivat
oikeudenkäyntejä, jotka luonnollisesti herättivät julkisuutta. Myös oululainen Kaiku-lehti
siteerasi vuonna 1887 Pellikan tekstejä, jolloin ne tulivat tunnetuksi Pohjois-Suomessa.125

Helander teoksessaan A. G. Blomqvist ja hänen aikalaisensa epäili Pellikan kiistakirjoi-
tuksia seuraavasti: ”... mutta se seikka että Pellikan kirjoitukset osoittivat useissa suhteissa
odottamattoman suurta perehtyneisyyttä erinäisiin metsähallinnon haaroihin, pani epäile-
mään, vuotiko sitä joltakin asiantuntevalta taholta hänen mustepulloonsa.”126 Tällä asian-
tuntevalla taholla tarkoitettiin ilmiselvästi P. W. Hannikaista. Kovin monella ei ollut saman-
laista tietopohjaa eikä tahtoa toimintatapojen muutokseen.

Kun Hannikaisen aika alkoi 1900-luvun alussa, metsänhallinnon rooli muuttui selvästi.
Ruotsin kieli vaihdettiin suomen kieleen, Pohjois-Suomen hoitoalueita pienennettiin ja
metsänhoitoon alettiin panostaa. Ennen kaikkea metsähallinnon puutavara alkoi yhä pa-
remmin kelvata teollisuudelle ja rautateille. Hannikaisen itsensä vaatimat numerot ja saa-
vutetut tulokset muuttivat suhtautumista metsähallintoon. Tosin kruununmaiden asutusky-
symys hiersi vielä pitkään 1900-luvun alussa, mutta komiteoiden tekemä työ paransi tilan-
netta. Hannikaisen nousu metsähallinnon johtoon vaikutti merkittävästi metsähallinnon ja
pohjoissuomalaisten suhteisiin. Skismoja aiheuttaneet tekijät vähenivät selvästi.

Hannikaisen nousu johtoon toi myös mukanaan vuonna 1910 käsikirjan, teoksen, joka
sisälsi Suomen kruununmetsien hallintoa ja hoitoa koskevat määräykset, asetukset, kierto-
kirjeet ja ohjeet. Kirjan kokooja T. A. Heikel totesi, että teos oli kipeästi kaivattu ja että hän
sen vuoksi oli suostunut ”Metsähallituksen ylitirehtöörin [Hannikaisen] kehoituksesta toi-
mittamaan kirjan”. Kirja olikin tarpeen, koska osa asetuksista oli peräisin jo vuodelta 1851
ja osa metsänhoidollisista säännöksistä ja määräyksistä oli pitänyt kaivaa ylimetsänhoita-
jien henkilökohtaisista kokoelmista. Varsinkin Hannikaisen lukuisat kiertokirjeet näyttivät
koskeneen juuri niitä ongelmakohtia, joista metsähallinto oli saanut kritiikkiä.127

Pohjois-Suomen metsänhoitajat pysyttelivät vielä 1800-luvulla metsäalan yhdistystoi-
minnan ulkopuolella. Yrityksiä oli ollut tosin jo 1860-luvulla, mutta vuosisadan loppupuo-
li elettiin hiljaiseloa. Esimerkiksi vuonna 1888 Suomen metsänhoitolehdessä valitettiin si-

124.Laitakari E. 1954, s. 5.
125.Esim. Kaiku 76, 78/1887.
126.Helander 1938, s. 244.
127.Heikel 1910, s. XIII.
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tä, ettei kokouksia pidetty Oulussa tai Kemissä. Pohjoisen metsänhoitajat eivät lähettäneet
keskustelukysymyksiä kokouksiin; siksi kysymykset ja pohjoisen ongelmat olivat liian ou-
toja etelän metsänhoitajille. Samalla kritisoitiin yhdistyksen julkaisua (Finska Forstföre-
ningens Meddelanden), joka ”ei ole osoittautunut olevansa oikea paikka mielipiteiden vaih-
dolle”.128

Vuoden 1889 syksyllä Suomen metsänhoitoyhdistys pitikin kokouksensa Oulussa. Ko-
kouksen kulku oli luettavissa sanomalehti Kaiun palstoilla sanasta sanaan. Erityisesti poro-
jen laiduntamisongelma kruununmailla nousi esille, ja sen toivat esille juuri pohjoissuoma-
laiset metsänhoitajat.129 Tällä tavalla metsänhoitajat esiteltiin pohjoissuomalaisille sano-
malehtien lukijoille todella laajasti. Vaikka keskustelua käytiin kokouksessa sivistyneessä
hengessä, kävi ilmi, etteivät metsänhoitajat olleet samaa mieltä kruununmetsien hoitoa ja
hallintaa koskevissa asioissa. Liikehdintä alkoi lisääntyä.

Metsänhoitajien kriittisiä mielipiteitä metsähallintoa kohtaan julkaistiin edelleenkin
niukanlaisesti. Hannikaisen julkaisut olivat näkyvintä ja samalla ehkä vaikuttavinta kritiik-
kiä. On mahdotonta arvioida, kuinka paljon muut metsänhoitajat kirjoittivat nimimerkin
suojassa. Hannikainen esiintyi Uudessa Suomettaressa nimimerkillä, joten muutkin met-
sänhoitajat ovat voineet menetellä samoin.

Hoitoalueiden ja metsähallinnon välisessä kirjeenvaihdossa ei luonnollisestikaan kri-
tiikkiä esitetty sanomalehtikirjoitusten tapaan. Kirjeenvaihto metsähallituksen ja metsän-
hoitajien välillä oli virkakirjeenvaihtoa, johon ei lisätty henkilökohtaisia tuntoja. Kritiikki,
jos sitä oli, esitettiin viran ulkopuolella nimimerkillä sanomalehdissä tai yksityisluonteisis-
sa keskusteluissa.

Tässä yhteydessä en ole juurikaan päässyt pohjoissuomalaisten metsänhoitajien henki-
lökohtaisen kirjeenvaihdon tai päiväkirjojen jäljille. Viime vuosina metsähistorialähteitä
tai metsänhoitajaperinnettä koskeva kirjallisuus ei tunne tällaisia lähteitä.130 Metsänhoita-
ja A. G. Blomqvistin kokoelman kirjeet ovat suoranainen poikkeus puutteeseen. Vasta
1980-luvulla julkaistut metsänhoitaja G. W. Forsströmin muistelmat peilaavat jo parempaa
aikaa metsäherrojen ja kansan välillä aivan 1900-luvun alussa. Forsström vaikutti Sodan-
kylässä, joka oli rauhallisimpia ja tuottoisimpia alueita metsähallinnolle.

Yhtenä kassarana metsänhoitajia vastaan käytettiin heidän koulutustaan. Myös kruu-
nunmetsäkomitea arvosteli vuosisadan vaihteessa metsänhoitajien koulutusta ja siten välil-
lisesti metsähallintoa ja metsänhoitajien varsin lyhyttä koulutusaikaa. Mietinnön mukaan
”... useimpien muiden sivistysmaiden vaatimuksiin verrattuna näyttää kuitenkin meidän
valtionpalvelukseen astuvien metsänhoitomiesten vaillinainen käytännöllinen valmistautu-
minen omituiselta poikkeussuhteelta”. Koulutusaikaa pidettiin yksinkertaisesti liian lyhye-
nä.131 Opetuksen muuttuminen yliopistotasoiseksi 1900-luvun alkupuolella lopetti keskus-
telut koulutuksen vajavaisuudesta.

Metsähallinnon 75-vuotisjuhlissa vuonna 1935 muisteltiin menneitä. Juhlapuheen pitä-
nyt tohtori Martti Hertz esitti historiikin, jossa todettiin metsänhoitolaitoksen eläneen vas-
tatuulessa: ”Katkerien muistojen verestäminen ei ehkä tässä tilaisuudessa olisi sopivaa, el-

128.Suomen metsänhoitolehti 1889, s. 84.
129.Kaiku 103, 105, 106/1889.
130.Vuonna 2001 ilmestynyt teos Metsähistorian arkistolähteitä Suomessa ei myöskään tunne metsänhoitajien

kirjeenvaihtoa tai päiväkirjoja 1800-luvulta. Sama tilanne toistuu metsänhoitajaperinnettä käsittelevässä
teoksessa Metsästä ja metsän reunasta vuodelta 1997.

131.Komiteanmietintö 1900:5, s. 202, 210.
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lei niiden tuntemista olisi pidettävä historiallisessa katsannossa tarpeen vaatimana. Olem-
me ehkä olleet valmiit lausumaan tuomiomme varhaisemman metsähallinnon toiminnasta
ja aikaansaannoksista. Mutta kun tutustumme menneen ajan raskaisiin olosuhteisiin, muut-
tuu tuomiomme myötätunnoksi ja kunnioitukseksi niitä monia metsänhoitomiehiä koh-
taan, jotka vaikeuksien ja parjausten keskellä pysyivät kutsumukselleen uskollisina, vielä-
pä jaksoivat innostua metsäasiasta ja uskoa uuden, valoisamman ajan koittoon. Tuo valoi-
sampi aika on koittanut.”132

Metsänhoitajat, jotka arvostelivat julkisesti metsähallinnon toimintaa, jäivät yksittäista-
pauksiksi, joilla oli sitäkin enemmän merkitystä. Luonnollisesti erilaisten nimimerkkien
suojissa kirjoitettiin, mutta tämän kirjoittelun vaikutusta on vaikea arvioida. Näitä selvästi
julkisuuteen tulleita metsänhoitajia oli muutamia. A. G. Blomqvist teki valtavan päivätyön
metsänhoitajien kouluttajana sekä metsänhoidon kehittäjänä. P. W. Hannikainen nostettiin
metsähallinnon johtoon 1900-luvun alussa, jolloin pahimmasta kriitikosta tehtiin metsähal-
linnon uudistaja. Ajat olivat muuttumassa metsähallinnonkin puolella.

Metsähallintoa kohtaan esitettiin reippaasti kritiikkiä heti 1860-luvun alussa ja hyvin
laajasti. Kyseessä ei ollut pelkästään kansalaisten herraviha, vaan aihetta oli niin poliitikoil-
la, lehdistöllä, kirjailijoilla ja viimein itse metsänhoitajilla. Käänteentekevää ja yllättävää
oli se, että tiedollisesti parhainta silloista metsäsivistystä edustanut metsähallinnon kriitik-
ko astui metsähallinnon johtoon. Hannikaisen osuutta ja merkitystä suomalaisessa metsä-
historiassa pitäisi tutkia ja arvioida vieläkin tarkemmin. Sisältä ja ulkoa tulleella kritiikillä
oli selvästi oma merkityksensä metsähallinnon organisaation uudistumisessa ja toimintata-
pojen muotoutumisessa. Lisäksi Hannikaisen esiintulo käy sopivasti yksiin metsähallinnon
taloudellisen tilanteen paranemisen kanssa.

132.Hertz 1935, s. 24.



8 Metsäherrat ja metsäherrojen herjaajat — tarua ja totta

”Meillä ei ole kansan mieltä ollenkaan kysytty, eikä sen suostumusta näihin
mulkkauksiin tahdottu, waikka kansalla luulisi olewan sama valta ja oikeus
päättää eli ainakin tulla kuulustetuksi näistä asioissa, kun waltiollaki, koska
sillä on ainakin sama oikeus niihin metsiin ja maihin, joita nyt waltion yksi-
puolisella käskyllä jaetaan ja telmitään. Ei edes paikkakunnan wirkamiehiä
kysytty, jotka näitä asioita paremmin olisivat tunteneet. Tosin on taittu maan-
mittauksen läänihallitusta kysyä, waan virkamiehet siellä näitä tuntenewat
kohtia yhtä paljon kun ne Helsingistä, s. o. kartoista ja papereista.”1

Metsähallinnon perustamiseen liittyi olennaisesti saksalaisen vapaaherra Edmund von Ber-
gin matkakertomus Suomenmaan metsistä. Vapaaherra von Bergin kertomuksen on katsot-
tu olleen tilaustyö, jonka antamien neuvojen mukaisesti suomalaista metsähallintoa alettiin
rakentaa itsenäiseksi laitokseksi vuonna 1859. Edmund von Berg oli luonnollisesti ulko-
puolinen, mutta hän pystyi asettautumaan tilanteen tasalle: ”Kunkin maan metsänhoidolli-
set lait ja laitokset, sanalla sanoen sen metsänhoitotoimi, pitää sowitettaman maakunnan
maantieteisen aseman, waltakunnallisen kohtain, lakien ja siwistys-alan sekä warsinki
kansan tapain ja elämänlaadun mukaan. Jos tämä laiminlyödään, ja metsänhoito jossa-
kin maassa waan toisen maan mukaan tulisi järjestettyä, niin saatetaan ehkä hywiä metsiä
kaswattaa, mutta semmoisesta metsänhoidosta ei olisi maakunnalle mitään siunausta.”2

Muutamia sivuja myöhemmin von Berg törmäsi matkakertomuksessaan kansan tapoihin
ja elämänlaatuun, eli hävittävään metsänkäyttöön, ja ymmärrys vaihtui tuomioksi: ”Monta
monituista kertaa olen itsekin ollut tilaisuudessa, siitä tulla vakuutetuksi, miten suuret nämä
häwitykset sahain tienoilla owat. Uudistaloin haltijat ja mökkiläiset ja torpparit sekä met-
sässä ja metsän lähellä asuwat, seuraawat mielellään sahanhaltijain houkutuksia. Etteiwät
heidän harrastuksensa ole mitättömiin menneet, hawaitsimma me siitäkin, että mahdotointa
oli löytää yhtään raiskaamatonta kruununmetsää, jos se waan, oli muutaman peninkulman
päässä jostakin sahasta, taikka jonkun kulkuweden lähellä, jota myöten puita käwi lauttaa-
minen.”3

1. Oulun Wiikkosanomia 27/1862.
2. von Berg 1859 (1988), s. 4.
3. von Berg 1859 (1988), s. 10.
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Vapaaherra von Bergin neuvot jäivät osittain unohduksiin, sillä metsähallinto ajautui he-
ti 1860-luvun alussa ongelmiin kruununmetsien asuttajien ja käyttäjien kanssa. Kansan ta-
vat ja elämänlaatu olivat sellaisia asioita, joihin metsähallinnolla ei ollut tuntemusta. Kruu-
nunmetsiin sijoittautuneet torpparit olivat ongelma, johon ei ollut osattu varautua. Paikal-
liset olosuhteet tulivat yllätyksenä. Erityisesti tervanpoltto ja kaskeaminen olivat elinkei-
noja, joista ei päästy irti hetkessä.

Vapaaherra von Bergin kertomus antoi seikkaperäisesti ohjeita hallinnon perustamista
varten, olettaen, että kansan tavat ja elämän laatu olisi tunnettu. Matkallaan von Berg koh-
tasi nimenomaan sellaisia uudistilallisia ja torppareita, jotka olivat joutuneet sahanomista-
jien kanssa tekemisiin. Edmund von Berg kulki jokivarsia pitkin, jolloin hän tutustui enim-
mäkseen seutuihin, joihin sahateollisuus oli jo iskenyt. Sen sijaan von Berg ei kohdannut
syvälle metsiin asettautuneita torppareita, jotka eivät eläneet sahateollisuuden varassa. Esi-
merkiksi Kajaanin kihlakunnan ja Iijokilaakson tervanpolttajat ja kaskeajat eivät vielä ol-
leet sahanomistajain houkutuksen kohteina, vaan elinkeinon pontimena oli se, ettei muita
vaihtoehtoja ollut.

Myöhemmin vuosisadan vaihteessa kruununmetsäkomitean mietinnössä todettiin, että
metsähallinnon ohjesääntö 13.5.1859 ”oli kuitenkin syntynyt vieraalla pohjalla eikä voinut
juurtua niihin alkuperäisiin oloihin, jotka silloin vielä vallitsivat metsänkäyttämisessä meil-
lä.”4

Vapaaherra von Berg varoitti kertomuksessaan, ettei suomalaista metsänhoitoa saanut
järjestää muiden maiden esikuvien mukaan. Metsänhoidon oli itsestään ja vähitellen kas-
vettava ottaen huomioon maan edellytykset.5 Tuntuu siltä, ettei von Bergiä ollut kuitenkaan
luettu tarpeeksi tarkkaan. Enemmänkin oltiin innostuneita siitä, kuinka paljon voittoa oli
tulossa kruununmetsistä, kunhan hakkuut saataisiin käyntiin. Samalla odotettiin syntyvän
työmahdollisuuksia paikalliselle väestölle, jolloin mitään syytä tyytymättömyyteen ei olisi
ollutkaan. Pohjois-Suomi erikoisine piirteineen tarjosi yllätyksen metsähallinnolle ja uusil-
le virkamiehille. Nyt metsähallinto tuli jakamaan ja käyttämään kansallisomaisuutta (kruu-
nunmetsää), jonka varaan väestö oli oppinut turvautumaan melko lailla rajoituksetta.

Kruununmetsien asukkaat tulivat täytenä yllätyksenä 1860-luvun uusille metsänhoito-
virkamiehille, jotka olivat saaneet metsänhoitajakoulutuksensa pääasiassa ulkomailla. Työ
kentällä ei ollutkaan metsien arvioimista ja metsänhoitotöitä vihreään sarkatakkiin ja töyh-
tölakkiin pukeutuneena.6 Työ oli kruununmetsätorppien tarkastamista, loputonta kirjeen-
vaihtoa7, toivottomia olosuhteita, ovelien metsävarkaiden tai hädänalaisten ihmisten koh-
taamista ja metsää luvatta polkevien lehmien verottamista. Metsähallinto, kuin mikään
muukaan hallinnonala, ei ollut varautunut 1800-luvun kiihtyvään väestönkasvuun ja asu-

4. Komiteanmietintö 1900:5, s. 102.
5. von Berg 1859 (1988), s. 6.
6. Helander kuvaa, kuinka varsinkin metsähallituksen alkuaikoina ulkopuoliset kuvittelivat metsänhoitajien

työtä näpertelyksi, jolloin vihreätakkinen ja töyhtölakkinen metsänhoitaja istutti ja kylvi puita sekä puhdisti
metsää puistoiksi. Helander 1938, s. 122.

7. AIVa:1, päiväkirja metsänhoitajan virkatehtävistä 1881–1895. Kemin ha. OMA. Kirjoitustyöt veivät met-
sänhoitaja Arthur Böökin ajasta tammikuussa 1881 kymmenen päivää. Helmikuun alussa meni kaksi viik-
koa asiakirjojen tekoon, sitten hän pistäytyi yhtenä päivänä huutokaupassa, kolme päivää kului käräjille val-
mistautuessa, yksi viikko meni puiden leimaamiseen ja kaksi päivää arkiston inventointiin. Suurin vaihtelu
työtehtäviin tuli heinäkuussa metsäpalojen muodossa. Samantyyppinen oli aluemetsänhoitajan toimenkuva
Rovaniemellä. Syyskuun puuhuutokaupat Kemissä katkaisivat normaalit rutiinit. AIVa:1, aluemetsänhoita-
jan virantoimituspäiväkirjoja. Rovaniemen ha. OMA.
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tusongelmaan, mutta ”valtiolla oli oikeus vaatia virkamiehiltään uskollisuutta ja mielenlaa-
tua aina toimia valtion puolesta”.8 Keskeneräinen isojako omine paikallisine lisäpiirteineen
oli ongelma, johon tuskin koulutuksessa puututtiin. Keinot asutuksen järjestämiseen tai
metsänkäytön järkevöittämiseen olivat enemmän teoreettisia ja byrokraattisia kuin käytän-
töön ja todellisuuteen sopivia.

Vasta 1800-luvun lopulla metsänhoitajien työnkuvaa pohdittiin laajemmin. Neljä vuosi-
kymmentä oli toimittu paperisodan ja byrokratian hengessä. Metsänhoidollisista tehtävistä
enimmäkseen vain haaveiltiin. Kruununmetsien käyttöä pohtineen komitean mietinnössä
ehdotettiin proosallisesti, että metsänhoitajien kirjoitustöitä voitaisiin vähentää muun
muassa painamalla valmiita lomakkeita.9 Arkistoja tutkiessa tuntuukin siltä, että metsän-
hoitajien aika meni kirjoittamiseen10. Sanomalehdissä kirjoiteltiinkin pilkallisesti metsä-
herrojen kamarikalkyyleista.

Samainen komitea huomasi myös, että metsänhoitajat voisivat esittää asiat suoraan met-
sähallitukselle eikä välikätenä tarvittu tarkastuspiirin ylimetsänhoitajaa. Vähemmän tär-
keät asiat saisi jättää ylimetsänhoitajan ratkaistavaksi, joten kaikkea ei tarvinnut raportoida
Helsinkiin asti. Uutta oli sekin, että metsähallitukselle haluttiin oikeutta kutsua ylimetsän-
hoitaja tai metsänhoitaja neuvottelemaan Helsinkiin erityisistä asioista. Tähän asti runsas
ja hidas kirjeenvaihto oli ollut ainoa keino ylläpitää yhteyksiä.

Metsänhoitajien ohjenuoraksi saatiin vasta 1900-luvun alussa käsikirja, jossa lueteltiin
kuukauden eri työt. Lisänä oli asetuksia, kiertokirjeitä ja senaatin antamia ohjeita, yhteensä
noin 440. Kansliatoimissa metsänhoitaja tarvitsi yli 20 erilaista lomaketta. Virkakirjeet kir-
joitettiin käsin, ja tulleista kirjeistä tehtiin diaari. Erilaisia tarkastusasiakirjoja laadittiin tor-
pista, metsänvartijatiloista, leimauksista ja metsänhoitotöistä. Kuukausittain tehtiin tilit
kolmena kappaleena ja pidettiin päiväkirjaa. Päälle tulivat vielä erilaiset vuosikertomukset.
”Kaikki tämä tulee olla järjestettynä niin, että vaikka esim. kuoleman tapauksessa vieras
metsänhoitaja tulee virkaan, niin hän löytää mitä ikinä hän tahtoo arkistosta, joka on kuin
suurehko kirjasto.”11 Käytännön tutkimustyössä törmää siihen, että metsähallituksen arkis-
tossa samaa aihepiiriä koskevaa tietoa on useissa eri lähderyhmissä.

Myös palkkausehtoja ehdotettiin muutettavaksi siten, että vakiomatkakorvaus korvattai-
siin todellisella kilometrikorvauksella.12 Yksi valituksen aihehan oli ollut se, että metsän-
hoitajat eivät liikkuneet tarpeeksi hoitoalueillaan, jolloin heillä ei ollut henkilökohtaista
tuntemusta paikallisista oloista tai suoria kontakteja metsänvartijoihin.13 Yhtenä syynä oli
luonnollisesti hoitoalueiden ylimitoitettu koko ja se, ettei matkakorvaus vastannut todelli-
sia kuluja. Pohjoisen hoitoalueilla yhden tarkastusmatkan pituus saattoi olla useita satoja
kilometrejä. Kuinka paljon sitten oli kyse metsänhoitajan viitseliäisyydestä, onkin jo vai-
keampi asia.

8. Lainaus suoraan Tiihonen, Ylikangas 1992, s. 169. ”Palménin mukaan virkamiestä sitoi kolme velvolli-
suutta: kuuliaisuus esimiehille, uskollisuus valtiolle, maalle ja kansalle sekä vaitiolovelvollisuus.”

9. Komiteanmietintö 1900:5, s. 185–187. Esimerkiksi 1900-luvun alussa Sodankylän hoitoalueelta metsänhoi-
taja A. Ph. Eklund totesi kulkeneensa vuoden aikana yli 4000 kilometriä ja ”aika matkain lomassa on kulu-
nut eniten virkakirjeittein kyhäämiseen y.m. tehtäviin.” HId:1, vuosikertomus 1903. Sodankylän ha. OMA.

10. Suorastaan toivoi työtä tehdessään, että useammin olisi tullut vastaan muitakin piirroksia kuin tuo yksi tee-
restä ja koirasta tehty kuva. Tekijä ilmeisesti oli metsänhoitaja Brander. Ha:2–3, Kruununmetsätorppien
vuokrasopimuksia ym 1862–1908. Iin tpa. OMA.

11. J. E. W. 1907, s. 293–294; Heikel 1910.
12. Komiteanmietintö 1900:5, s. 185–187. 
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Käsittelylukujen perusteella on käynyt selväksi se, että metsähallinnon ja kruununmet-
sän käyttäjien väliset suhteet olivat ongelmalliset koko 1800-luvun jälkipuolen ajan. Met-
sän, myös kruununmetsän, luvattoman käytön takia lähdettiin useamman kerran käräjille.
Lähtöasetelmat yhteenottojen syntymiseen olivat oivalliset, ja syitä löytyi koko ajan lisää.
Tosin mahdollisuuksia rauhallisempaan yhteiseloon olisi myös ollut, kuten käy ilmi A. G.
Blomqvistin matkakertomuksesta 1860-luvun loppupuolelta. Blomqvist näki kierroksel-
laan, ettei Pohjois-Suomikaan ollut homogeeninen paikka siinä suhteessa, miten metsään
suhtauduttiin. Toisin paikoin talonpoikaisen metsänkäytön rajut jäljet olivat selvästi näky-
vissä, eikä Blomqvist edes lähtenyt tervanpolton ja kaskeamisen kultamaille, eli Kajaanin
kihlakunnan alueelle, tekemään koealoja. Blomqvist metsänhoitajana ja metsätieteilijänä
luonnollisesti keskittyi matkallaan metsänhoidollisiin seikkoihin, mutta hän tarkkaili sa-
malla terävästi ympäristöä.

Pohjoisimman Lapin osalta Blomqvist oli tyytyväinen siihen, että täällä metsänhoitovi-
ranomaiset olivat onnistuneet torjumaan metsäpaloja. Syynä oli luonnollisesti se, että alu-
eella ei kaskettu, kydötetty tai poltettu tervaa. Paloja ehkäisi sekin, ettei paikallinen väestö
suhtautunut vihamielisesti metsäviranomaisiin, vaan lähti mukaan sammutustöihin nisku-
roimatta. Blomqvist löysi syyn sille, miksi maalaisväestö suhtautui neutraalisti uuteen hal-
lintoon. Tämän alueen väestö ei ollut saanut rahaa metsistä puunmyyntituloina, vaan metsiä
oli käytetty vain kotitarpeiksi. Metsähallinto uusine virkamiehineen ei ollut siten häirinnyt
asukkaiden elinkeinoja, joten syitä yhteentörmäyksiin ei yksinkertaisesti ollut.14 Toisaalta
laki myös määräsi osallistumaan palojen sammutuksiin. Esimerkiksi Muonion hoitoalueel-
la velvoitettiin menemään palopaikalle kirvein ja kuokin varustettuna sekä mukana kahden
päivän eväät. Ja jos itse ei päässyt, piti hankkia sijainen.15

Blomqvistkaan ei kyllä kyennyt ennakoimaan sitä, että ongelmia oli tulossa myöhem-
min Lapinkin alueelle, kun kruununmetsätorppariasutus levisi yhä pohjoisemmaksi. Sen si-
jaan Blomqvist havaitsi jo tuolloin yhteentörmäyksen aiheet, mitä moni muu metsäviran-
omainen ei oivaltanut. Kyseessä oli paikallisten elinkeinojen ja valtiontalouden taistelu.
Asetelma ei sinällään ollut mitenkään uusi.

”Suomenmaan onni on Suomenmaan metsissä” -ajatusta ei juurikaan löydä tavallisen
kansan keskuudesta 1800-luvulla. Pikemminkin metsäherrat puolustivat sitä, mikä oli kan-
salle vihollinen. Vanhasta kansanperinteestä ei löydy kertomuksia, jossa metsää olisi ihan-

13. Esimerkiksi vuonna 1887 Pudasjärven oloja käsitellyssä kirjeessä toivottiin, että metsänhoitaja edes kerran
liikkuisi piirissään, että asukkaat voisivat näyttää hänelle tarpeensa ja olonsa, ”niin tulisi hän siten ehken
saamaan toisen käsityksen asioista mitä hän nyt muiden kautta on itselleen hankkinut, mutta turhaan hän
waan ei liiku; ei ainakaan täälläpäin ... Wakuutuksemme on, että metsänhoitaja woisi paljon waikuttaa olojen
paranemiseen, ainakin woisi hän paljon poistaa sitä katkeraa wihaa ja niitä monenlaisia epäluuloja, mitä nyt
metsähallitusta vastaan on olemassa, jos ottaisi asiasta tarkempaa selkoa.” Kaiku 17/1887. Kirjeen kirjoittaja
oli Juhana Kokko.

14. Blomqvist 1959, s. 60–61. Tilanne muutamaa vuosikymmentä myöhemmin Pohjois-Karjalassa Jongunjoen
hoitoalueella olivat toisin. Jouni Aarnio 1999 (s. 114) toteaa: ”Vähäisen kiinnijäämisvaaran vuoksi metsäpa-
lon sytyttäminen oli oivallinen keino kapinoida metsäherroja vastaan. Tahallisesti sytytetyt metsäpalot
ilmentävät usein paikallisväestön tuntemaa syvää vastenmielisyyttä metsähallintoa vastaan. Kalastajat ja
paimenet lienevät usean metsäpalon aiheuttaneet, mutta tunnettua on, että viha metsänhoitajaa kohtaan on
ollut syynä kulovalkeaan.” Pohjois-Suomen osalta ihmisten aiheuttamat metsäpalot olivat kyllä enimmäk-
seen huolimattomuuden seurausta. Niskoittelua esiintyi palojen sammutuksessa.

15. Luettelo metsäpalon sammutukseen velvoitetuista henkilöistä 1868. BVf:1, sekalaiset muut luettelot. Muo-
nion ha. OMA.
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noitu. Pikemmin kansanrunouden tutkijat16 esittävät käsityksen, että suomalainen on aina
vihannut metsiään. Metsä on ollut uhka, joka on pitänyt raivata pelloksi. Onni oli raivattu
pelto. Tämän tutkimuksen yhteydessä useasti joutuu miettimään sitä, kuinka pitkälle kan-
sanperinne17 tässä yhteydessä käy yksiin historiallisen todellisuuden kanssa.

Vähitellen 1800-luku opetti suomalaisia arvostamaan metsää taloudellisena hyödykkee-
nä. Onni oli myös metsä — tosin useimmiten hakattu metsä. Toki jo aikaisemmin metsän
tuotteilla oli saatu rahaa, mutta varsinkin 1800-luvulla tukki metsässä edusti tuloa yhä use-
ammalle, myös metsää omistamattomalle. Metsiä ei kannattanut enää vihata, vaan niistä
saatiin rahaa joko rehellisesti omaa puuta tai epärehellisesti varastettua puuta myymällä.
Rahaa tuoneen metsän sijasta vihattiin metsäherroja, jotka olivat esteenä kruununmetsien
vapaalle käytölle. Metsäviha säilyi. Kohde muuttui raivattavasta ja hakattavasta metsästä
metsän käyttöä rajoittavaan metsäherraan. Konflikti18 oli selviö, sillä eri osapuolet eivät
osanneet asettautua toistensa tilanteeseen.

Yksittäisten ja varsinkin rikollisten tapausten perusteella tehtiin yleistyksiä koko väes-
tön tavoista. Saman voi sanoa paikallisen väestön suhtautumisesta metsänhoitajiin ja met-
sähallintoon. Yksittäistapausten perusteella tehtiin yleistyksiä koko virkakunnasta. Todel-
liset vaikeudet paikallisen väestön ja metsähallinnon välillä pääsivät kasvamaan suhteetto-
man suuriksi, sillä sovittelua ei osattu edes ehdottaa.

Esimerkkinä todellisen, paikallisen ongelman kasvusta suhteettoman suureksi ongel-
maksi käy isojako. Esimerkiksi Taivalkosken pohjoisosassa isojakotoimitukset alkoivat
1860-luvulla ja kruununmaiden kartoitus saatiin valmiiksi 1900-luvun alussa.19 Metsän-
hoitajat toimivat 40 vuotta tilanteessa, jossa muun muassa kartat ja täsmällinen tieto maan-
omistusolosuhteista olivat puutteellisia. Isojako pohjoisemmassa Suomessa eteni vielä hi-
taammin. Lisäksi pohjoissuomalaiset erikoisuudet, kuten knihtikontrahtisopimukset, omal-
ta osaltaan lisäsivät tilanteen sekavuutta. Eikä 1800-luvun metsänhoitajien koulutukseen
kuulunut tutustuminen paikallisiin elinkeinoihin tai maanomistustilanteeseen. Esimerkiksi
se, että porot söivät naavaa, oli aivan uutta Iin alueen metsänhoitajille, ja asiasta kirjoiteltiin
innokkaasti toisille metsänhoitajille.20

Vuosisadan loppupuolella toiminut kruununmetsäkomitea mietti myös metsänhoitajien
asemaa: ”Alottelevan metsänhoitomiehen valmistumisajan pitentämistä, joka olisi seu-
rauksena edellä olevan vaatimuksen sovelluttamisesta, ei voitane pitää kohtuuttomana, kun
koko valmistumisaika valtion virkaan pääsemistä varten jäisi lyhyemmäksi kuin ulkomailla

16. Virtanen L. 1994, s. 134. Virtasen mukaan lause kuuluu professori Jouko Hautalalle.
17. Jorma Kalela muistuttaa kansanomaisen historian sitkeydestä. Kalela siteeraa folkloristi Seppo Knuuttilan

lausumaa muistitiedosta: ”Kerrottu tapahtuma ”ei voi kiteytyä kollektiiviseksi perinteeksi, ruveta elämään
folklorena, ellei sillä ole vastakaikua … yhteisön kollektiivisessa tajunnassa, ellei muistitietoaines läpäise
kollektiivista kontrollia – niin kuin folkloristit tapaavat sanoa.” Kalela 2000, s. 222.

18. Tässä tilanteessa oli kyse arvojen ja erilaisten intressien ristiriidasta. Metsähallinnon ja pohjoissuomalaisten
kohtaaminen 1800-luvulla täyttää selvästi yhteiskunnallisen konfliktin tunnusmerkit. Kohtaamisen voi tyy-
pitellä monella tapaa, mutta pääasiassa oli kyse eriävistä intresseistä. Erilaisilla yhteiskuntakäsityksillä on
mahdollista selittää näitä konflikteja. Se, mihin konfliktiteoriaan 1800-luvun kohtaaminen sijoittuu, vaatii
jatkotutkimusta. Oliko kyse konsensuksesta, pakkovallasta vai säännellyistä konflikteista? Kyse lienee ollut
kaikista näistä.

19. Esimerkiksi Taivalkosken Loukusan kruununmaat mitattiin vuonna 1902 uudistaloin perustamista varten.
Toimitus numero 4335. PPMMTA.

20. Ks. esim. 14.3.1860 G. Sevénin kirje. Ea4:16, Kuusamon hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1860–1874. Iin tpa.
OMA.
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yleiseen on tässä suhteessa tavallista ja kieltämättä edulliseksikin verraten siihen mitä meil-
lä muilla virka-aloilla vaaditaan samojen tahi samankaltaisten palkkaetujen saavuttamisek-
si.”21 Komitean mielestä metsänhoitajien koulutusaika oli yksinkertaisesti liian lyhyt.
Myös koulutuksen sisältöä kritisoitiin runsaasti. Kesti kuitenkin vuosia, ennen kuin opetus
siirtyi 1900-luvun alussa yliopiston suojiin Evon metsäopistosta.

Metsänhoitajakunta oli saanut 1800-luvulla oppia siihen, ettei heidän toimistaan ollut
juuri positiivista sanottavaa. Varsinkin kruununmetsätorpparien kohtaloihin saatiin sidottua
dramatiikkaakin. Myös Tilattoman väestön alakomitean jäsenet tutustuivat valituksiin ja
hankaluuksiin, joita oli syntynyt ”asianomaisten metsänhoitovirkamiesten vitkastelemisen
ja turhanpäiväisen rettelöimisen takia”. Alakomitea totesi: ”Ilman erityistä tutkimusta on
tietysti mahdotonta sanoa, ovatko ja kuinka suuressa määrässä tämmöiset kiivaat muistu-
tukset kenties perustuneet tosiasioihin.”22

Varsinainen puolueeton tutkimus kruununmetsätorpparien ja metsävirkamiesten suh-
teesta jäi tuolloin tekemättä. Tässä tutkimuksessa on historiantutkimuksen keinoin selvitet-
ty tätä suhdetta. Joitakin tutkimuksia kruununmetsätorppariasutuksesta on tehty puhtaasti
asutushistorian näkökulmasta. Esimerkiksi vielä vuonna 1993 esitettiin analyysi siitä, mitä
tapahtui kruununmetsissä 1800-luvulla: ”Viime vuosisadan puolivälistä perustetun metsä-
hallituksen ensimmäisenä tehtävänä oli paikallisten asukkaiden vapaan metsänkäytön lo-
pettaminen kruunun liikamaiksi erotetuissa valtionpuistoissa. Taistelua Suomen metsistä
käytiin silloin lyhytaikaista hyötyä tavoittelevan maalaisväestön ja metsien kestävään käyt-
töön tähtäävän virkakunnan välillä. Moraalinen oikeutus kruununmiesten toimille saatiin
valistusfilosofien käsityksestä metsien merkityksestä ilmastolle ja koko inhimilliselle kult-
tuurille. Suomelle ja koko Skandinavialle ennusteltiin Islannin ja Grönlannin kohtaloa, jos
täällä vallinnut silmitön metsien hävitys jatkuisi entiseen tapaansa.”23

Tässä tutkimuksessa on käynyt edellä ilmi, että moraalinen oikeutus kruununvirkamies-
ten toimille tuli ennemminkin siitä, että valtio tarvitsi rahaa ja rahaa katsottiin seisovan
Pohjois-Suomen metsissä. Metsien piti palvella ennen kaikkea taloutta, valtion taloutta.
Metsähallinnon suunniteltu yhteistyö sahateollisuuden kanssa epäonnistui, jolloin suhteet
paikalliseen väestöön nousivatkin etusijalle. Alkuperäinen tarkoitus ei suinkaan ollut tais-
tella kruununmetsien asuttajia tai metsävarkaita vastaan, näiden asioiden piti olla oikeas-
taan sivuseikkoja. Metsävarkaudet eivät olisi nousseet niin suureksi ongelmaksi, jos tuloja
metsähallitukselle olisi tullut puukaupoista sahateollisuudelle eikä vain varastettujen ja ta-
kavarikoitujen puiden myynnistä.

Ensimmäiseksi tehtäväksi mainittu vapaan käytön lopettaminen valtionpuistoissa (kruu-
nunpuistoissa) ei myöskään pidä paikkaansa. Valtionpuistojahan ei pystytty perustamaan
keskeneräisen isonjaon takia, joten niitä ei ollut juurikaan Pohjois-Suomessa. Vapaan käy-
tön lopettaminen oli ongelma kaikissa kruununmetsissä, ei siis pelkästään kruununpuistois-
sa. Asutuslainsäädännön monimutkaisuus ja asetusten todellisuudelle vieraat sisällöt ai-
heuttivat ongelmia siinä kuin lyhytaikaiseen hyötyyn tähtäävän väestön käyttäytyminenkin
kruununmetsissä.

Vapaa käyttökään ei loppunut siihen paikkaan. Todellisuus, eli pohjoissuomalaisten
elinkeinojen paikoittainen metsäpainotteisuus, pakotti hyväksymään toisenlaisen tilanteen.

21. Komiteanmietintö 1900:5, s. 210–211.
22. Komiteanmietintö 1901:12b, s. 30.
23. Pohtila 1993 (art).
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Entiset metsänkäyttömuodot jatkuivat hakien uusia väyliä, tosin tarkemman valvonnan al-
la. Kaskeaminen, tervanpoltto, kotitarvepuiden saanti ja laidunnus jatkuivat kruununmet-
sissä tietyin rajoituksin. Lyhytaikaiseksi hyödyksi ei voine laskea edes pohjoissuomalaisten
pyrkimystä saada oma torppa, eli asumis- ja elämismahdollisuus.

Metsänhoitajien vuosikertomuksien, päiväkirjojen ja omien kertomusten perusteella
heidän päivänsä täyttyivät enemmänkin virkakirjeiden kirjoittamisesta kuin varsinaisesta
taistelusta maalaisväestön kanssa. Pieni osa päivittäistä taistelua käytiin haaskaajien tai
muuten ”lyhytaikaista hyötyä tavoitelleen maalaisväestön välillä”. Ja ongelmat keskittyivät
selvästi tiettyihin hoitoalueisiin. Tosin vielä 1930-luvulla menneiden aikojen metsänhoita-
jien työnkuvaa maalailtiin seuraavasti: ”Taistelu metsänhaaskaajia vastaan oli näinä aikoi-
na heidän tärkeimpiä tehtäviä ja mitä tunnollisemmin he suorittivat osakseen tulleita polii-
sitehtäviä, sitä enemmän heitä vihattiin.”24 Kruununmetsävirkamiesten suurin taistelu käy-
tiin byrokratian parissa ruotsin kielellä. Suhteitten luominen suomenkieliseen kansaan oli
vaikeaa ruotsinkielellä.25 Suomenkielinen pohjoinen periferia ja ruotsinkielinen keskus-
hallinto eivät kohdanneet toisiaan.

Viha metsäherroja kohtaan on ollut todellista. Kyseessä ei ole myytti, ennakkoluuloon
perustuva uskomus. Luonnollisesti tässä tutkimuksessa voisi pohtia enemmänkin sitä, mikä
on myytti ja miten se määritellään. Tässä yhteydessä olen kuitenkin katsonut myytin ku-
moamiseksi riittävän sen, että ennakkoluuloa metsäherroja kohtaan ei ollut Pohjois-Suo-
messa ennen metsähallinnon perustamista. Sellaista ei voinut vihata, mitä ei ollut olemassa.
Pikemminkin metsähallinnon perustamista ja tulemista seuranneet odottivat metsäherroja
innolla. Jonkunhan piti opettaa metsäseutujen ihmisille, kuinka metsää hoidetaan. Tätä suo-
rastaan toivottiin sanomalehtikirjoituksissa.

Viha tai pikemminkin epäluulo metsäherroja kohtaan syntyi vähitellen kruununmetsiä
tarvitsevan tai metsiin omin lupinensa kajonneen paikallisen väestön parissa. Pohjoissuo-
malainen sanomalehdistö varmasti jonkin verran lietsoi ja piti yllä epäluuloa niiden joukos-
sa, jotka lukivat sanomalehtiä26. Eniten epäluuloa kasvattivat tilanteet, jolloin konkreetti-
sesti kohdattiin metsähallitus. Ja konkreettisimmin metsähallitus kohdattiin käräjillä, jol-
loin puitiin sitä, saiko kruununmetsää käyttää kuten halusi.

Vielä nykyisinkin metsänhoitaja on pohjoissuomalaiselle metsäherra (ei metsänhoitaja),
jota kunnioitetaan.27 Nykyään metsäherran kunnioitus näkyy siten, että pohjoissuomalaiset
metsänomistajat uskovat ja ymmärtävät, mitä metsänhoitaja sanoo heille metsänkäytöstä.
Samanlaista kunnioitusta ei ole näkyvissä esimerkiksi Lounais-Suomessa, missä vastaa-
vanlaista kruununmetsäherraperinnettä ei ole kruununmaiden puuttuessa.28 Useassa yh-
teydessä on todettu, että metsähallinto oli paljon vartija vähäisin virkamiehin varustettuna.

24. Hertz 1935, s. 20–21.
25. Esimerkiksi Werner Cajanus oli 1900-luvun alussa metsänhoitajana ja metsänpäällysmiehenä Ylitornion

alueella. Täältä Cajanus siirtyi Pudasjärvelle, jossa väki oli ”siivotonta” verrattuna ylitorniolaisiin. Pudasjär-
veltä Cajanus palasi mielellään takaisin Tornionjokilaaksoon. Kilkin mukaan ”Cajanuksen hyviin suhteisiin
vaikutti epäilemättä hänen suomen kielen taitonsa. Yleisesti pidettyjä eivät metsähallituksen pääosin ruot-
sinkieliset virkamiehet olleet.” Kilkki 1988, s. 41.

26. Esimerkiksi Kaiun palstoilla valitettiin sitä, etteivät metsäherrat viitsineet ottaa selvää paikallisista olosuh-
teista. ”Jos sorrettuin tilasta paremmin kuin tähän asti waarin otettaisiin, niin totta maar ei metsävirkamie-
hiäkään vihattasi.” Kaiku 37/1887.

27. Eskolan metsärata -haastattelut. SKSA; Aili Keräsen (s. 1905) antama tieto kesällä 1994. Maaseudulla arki-
kielessä metsänhoitaja on siis edelleen metsäherra.

28. Tapani Tasasen (Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusaseman johtaja) antama tieto kesällä 1994.
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Paikallisesta väestöstä tuntui välistä siltäkin, että metsät olivat viranomaisten mielestä tär-
keämpiä kuin ihmiset. Samalla alalla koko väestöä kohden saattoi olla yksi lääkäri ja metsiä
varten seitsemän virkamiestä.29

Jotkut metsänhoitajat tiesivät, miten tulisi toimia maalaisväestön joukossa. Lestin hoi-
toalueelta Albert Gebhard kirjoitti A. G. Blomqvistille Evon metsäopistoon ja pyysi apu-
laista metsien tarkastukseen. Gebhard sanoi suoraan, ettei hän halunnut ketään korkeasu-
kuisesta ja hienosta perheestä, vaikka se olisikin miellyttävää koulutuksen puolesta. Maalla
kastijako (kasthållningen) asetti omat ehtonsa. Niinpä Gebhard katsoi paremmaksi, että
apulainen tulisi köyhästä perheestä  vähemmin vaatimuksin.30

Metsäherrojen ja kansan väliset suhteet saattoivat olla varsin kitkaiset. Toisaalta suhteet
saattoivat olla kiihkottomat ja molempia osapuolia kunnioittavat. Legendaarisena Parka-
non paronina paremmin tunnetuksi tullut metsänhoitaja G. Wrede lienee yksi niistä metsä-
herroista, joita muistellaan vieläkin lämpimästi. Wrede vaikutti Hyrynsalmella 1880-luvul-
la, jolloin hän luonnollisesti tutustui paikallisiin tapoihin, kuten metsänhaaskaukseen, po-
rovarkauksiin ja salakuljetukseen. Wrede pukeutui varsin kansanomaisesti eikä korostanut
aatelista sukuperäänsä. Niinpä hänestä onkin säilynyt monenlaisia kaskuja, joissa pääpaino
on ollut hänen kansanomaisuudessaan ja erikoisissa tavoissaan. Kaskukirja metsäherroista
kertoo, kuinka Wrede oli joutunut jossakin vaiheessa toteamaan, että koko Kainuussa oli
vain kaksi rehellistä virkamiestä, tuomari Sandman ja sahayhtiön kirjanpitäjä Vangen Nor-
jasta. Kovin murheellinen Wrede ei ollut edes seuraavasta tapauksesta:

”Kun Hyrynsalmen nimismies kerran teki huvimatkan suurehkolle metsäpalolle nauttiak-
seen suurenmoisesta näytöksestä, häntä siinä häiritsi se, että minä mukiloin vastaan hangoit-
televaa sammuttajaa, että hän myöhemmin kehotti tätä rääkättyä laiskimusta haastamaan
minut oikeuteen. Ja minä, joka olin ainoa varsinainen metsänpeto, sain tietysti maksaa
sakon.”31

Kovin syviä traumoja ei kaskukirjankaan perusteella ole jäänyt pohjoissuomalaisten met-
sänhoitajien mieliin 1800-luvun yhteenotoista. Pikemminkin ymmärtämys ja huumori on
astunut tilalle. Toisaalta virkatehtäviinsä vakavimmin suhtautuneet eivät ehkä nähneet ta-
pahtumissa mitään humoristisia puolia, joita olisi sitten voinut myöhemmin muistella kas-
kukirjassa.

Viranhoidossa eivät henkilökohtaiset ongelmat näkyneet tai eivät saaneet näkyä. Juoppo
ja tyly metsäherra -asetelma nousee esille muun aineiston perusteella kuin metsähallinnon
omien arkistojen. Jonkinlaisen välähdyksen siitä, että kaikilla ei mennyt hyvin metsäherra-
na, saa henkilökohtaisista kirjeistä. Keski-Pohjanmaalla vaikuttanut metsänhoitaja Geb-
hard ihmetteli kirjeessään sitä, mikä kummallinen kohtalo seurasi Siikajoen hoitoalueen
metsävirkamiehiä. Andström oli riistänyt hengen itseltään. Hänhän oli kolmas metsämies
(forstman), joka oli tullut hulluksi Siikajoella.32

29. Kaiku 21/1891. ”-edusmies Heikura kertoi eräästä toisesta piiristä, jossa kruununmetsien terweydestä on
huolta pitämässä kokonaista 7 metsäherraa, mutta ihmisten terweydestä waan yksi lääkäri.”

30. Albert Gebhardin kirje A. G. Blomqvistille 4.7.1888. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
”dock skulle jag icke vilja hafva någon från förnäm och fin familj ty så angenämt del å bildnings väg än vore
så lägger kasthållningen här på landet hinder i wägen derföre skulle jag hellre se om han vore ifrån fattigare
hem och sålunda möjligen skulle hafva mindre fordningar i den wägen.”

31. Metsäherrat 1970, s. 6–8.
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Paikallisen väestön metsäherraviha muuttui metsäherran kunnioitukseksi 1900-luvun
alussa, jolloin metsähallinnon ja yhtiöiden metsäherrat alkoivat tarjota yhä useammin työtä
ja toimeentuloa hakkuilla ja uitossa. Lisäksi 1920-luvulta lähtien valtionmaiden asukkaat
saivat torppansa lunastetuksi ja maanhankintalait antoivat mahdollisuuden tilan hankkimi-
seen. Uusi sukupolvi kohtasi erilaisen metsäherran. Metsäherrakäsite sai positiivisen sisäl-
lön 1900-luvulla nousevan metsätalouden aikana. Syntyi erilaisia, erityisesti yhtiöiden ”lei-
vänisiä” eli metsäherroja, jotka tarjosivat työtä ja rahaa. Tämän vuosisadan metsätalouden
noususta riitti jaettavaa entistä useammalle, myös maaseutuväestölle.

Osa metsäherroista vaihtoi myös puolta. Esimerkiksi Hugo Rikhard Sandberg siirtyi Ke-
mi-yhtiön palvelukseen. Hiukan häpeillen hän kirjoitti asiasta A. G. Blomqvistille, jonka
kanssa Sandberg oli ollut pitkään kirjeenvaihdossa: ”Det känns nog litet kusligt att på gam-
la hafva nödgats bli stockjunkare.”33 Sandbergin kammottavan tunteen joutua tukkijunk-
kariksi ymmärtää, sillä hän oli itse metsähallinnon metsänhoitajana 1880- ja 1890-luvuilla
ollut ongelmissa Tornion hoitoalueella näiden junkkarien ja metsävarkaiden kanssa. Sand-
berg lienee tuntenut suoranaista tunnontuskaa joutuessaan vaihtamaan puolta; näin ainakin
voi päätellä hänen kirjeenvaihdostaan Blomqvistin kanssa.

Metsäherrat ja metsänherran herjaajat -asetelma oli totta monessa tapauksessa. Erimie-
lisyyksiin oli selvästi aihetta eri puolilla Pohjois-Suomea. Molemminpuolisen ärtymyksen
ja vihan tai epäluulon määrää on vaikea mitata millään tavalla, niin jälkeenpäin kuin 1800-
luvullakaan. Indikaattoreita siihen ei ole. Mutta vielä 1930-luvulla metsähallinnon viettä-
essä 75-vuotisjuhlaa juhlapuheessa muisteltiin sitä, miten metsähallinto on ollut vastatuu-
lessa enemmän kuin mikään muu hallinnonala. Juhlapuheen pitäjän ja metsähallinnon his-
torian kirjoittajan Martti Hertzin tulkinta asiasta oli seuraavanlainen:

”... 75-vuotisen toimintansa alkuaikoina se oli vihattu, epäsuosiossa, administratio ingrata,
se on osalle kansastamme ollut vielä paljon myöhemminkin”

Aikanaan niin yleisenä esiintynyt epäsuopea mieliala metsänhoitolaitosta kohtaan juontaa
juurensa monen vuosisadan takaa. Siis ajoista, jolloin täällä ei vielä mitään järjestettyä met-
sähallintoa ollut olemassa. Jo keskiajalla Ruotsin kuninkaat pyrkivät rajoittamaan varsinkin
metsästysoikeuksia: Vapaa erämies piti näitä kieltoja mielivaltaisina, ja kun kruununpalveli-
jat yrittivät annettujen kieltojen noudattamista valvoa, kohdistui kansan tyytymättömyys ja
katkeruus heihin.

Kun valtion metsähallinto 75 vuotta sitten järjestettiin, tunsi kansa sitä ja sen edustajia
kohtaan epäluuloa, joka, kuten edellä sanotun perusteella voidaan käsittää, sai ravintonsa
vuosisatojen perimätiedosta.”34

Pohjois-Suomen osalta epäluulon syntytaustoja etsiessä ei tarvitse mennä keskiajalle saak-
ka tai talonpoikaiskapinoiden aikaan. Ennen metsähallinnon vakinaista perustamista täällä
ei juurikaan luotu epäluuloa metsävirkamiehiä kohtaan, koska virkamiehiä ei yksinkertai-
sesti ollut. Yksi lääninmetsänhoitaja ei ehtinyt synnyttää 1850-luvulla epäilystä koko Poh-
jois-Suomeen. Hänen tehtävään oli palvella sahateollisuutta. Seuraava vuosikymmen toi it-
sessään mukana niin paljon erilaisia käytännön ongelmia, että se riitti synnyttämään epä-

32. Albert Gebhardin kirje 1.5.1889 A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 2. A. G. Blomqvistin arkisto. KA.
Metsänhoitaja E. V. Strömborghan oli kuollut mielenvikaisena oman käden kautta, ja asiasta kirjoiteltiin jon-
kin verran Pohjois-Suomen palstoilla 46/1880. Jossakin vaiheessa epäiltiin, että Strömberg olisi myrkytetty.

33. Hugo Rikhard Sandbergin kirje 18.2.1894 A. G. Blomqvistille. Saapuneet kirjeet 6. A. G. Blomqvistin
arkisto. KA.

34. Hertz 1935, s. 20.
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luulon. Nälkävuosien ja rahanpuutteen keskellä vihan siemeniä metsäherroja vastaan ei tar-
vinnut kaivaa vuosisataisesta perimätiedosta. Oman tutkimuksensa arvoinen on isossajaos-
sa erityisesti liikamaiden erottamisessa syntyneet ongelmat. 

Vuoden 1872 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn edustaja lausui oman mielipiteensä
kruununmetsien tilanteesta.

”Edusmies Stråhle lausui: Kun metsänhoitovirasto pantiin toimeen, olivat metsät melkein
ilman hoidotta. Väestö oli tottunut pitämään niitä yhteisenä omaisuutenansa. Niistä otettiin
puuainetta mielin määrin ja niihin tehtiin uudistaloja ilman mitään lupaa. Että siis suuri tyy-
tymättömyys oli syntyvä metsänhoitovirastoa perustettaessa, oli luonnollista. Se oli syynä
tuohon huutoon tätä virastoa vastaan, jota jo kuultiin ennenkuin se oli vaikutustakaan alka-
nut. Sittemmin teki hallitus erehdyksen siinä, että se liian korkeaksi laski vastaiset tulot
kruunun metsistä. Se on kuitenkin selitettävää, sillä silloin ei vielä tunnettu, kuinka paljon
metsissä löytyi paloista vahingoittuneita puita. Ettei kuitenkaan päätös ole ollut niin huono,
kuin Heikura on väittänyt, osoittaa valiokunnan mietintö. Ei ole epäilemistä että parempi
aika koittaa kruununmetsistä saataville tuloillekin. Ensimmäisinä aikoina olivat tukkien hin-
nat alhaiset ja sahanomistajilla oli vanhastaan tukkeja säästössä. Nyt on asian laita toisin.”35

Talonpoikaissäädyssä todettiin: ”Ei ole epäilemistä että parempi aika koittaa kruununmet-
sistä saataville tuloillekin.” Ja parempi aika kruununmetsistä saataville tuloille koitti. Mel-
keinpä voisi sanoa, että mitä enemmän tuloa tuli kruununmetsistä, sen vähemmän  oli huu-
toa metsäherroista.

Metsäherrana olo oli vaikeaa vielä pitkään. Maaliskuun 1917 vallankumouksen jälkeen
metsähoitajat kuuluivat niiden virkamiesten joukkoon, jotka ”kansa” päätti kokouksissaan
erottaa. Taivalkoskella erottamiskokouksia pidettiin jo niin varhain kuin huhtikuussa
191736. Näitä huhtikuun tapahtumia Taivalkosken piirin nimismies kuvasi kirjeessään Ou-
lun läänin kuvernöörille. Kirjeen mukaan paikallisen kruununmetsätorpparin Antti Ronkai-
sen johdolla oli saatu koolle kansankokous, jossa todettiin, ettei Taivalkoskella tarvittu
tsaarinaikaisia virkamiehiä ollenkaan. Erotettujen joukossa oli kirkkoherra Johan Teräsva-
sara, nimismies sekä kaikki metsähallituksen palveluksessa olleet. Vain vakituiset metsän-
vartijat saivat jäädä paikoilleen, sillä he olivat niin pienipalkkaisia. Väkijoukko kävi vie-
mässä metsänhoitaja O. R. Kumlinille punaisen rusetin merkiksi erottamisesta. Kumlinin
tilalle asetettiin metsätyönjohtaja Lamminmäki, joka jo seuraavana päivänä vapautettiin
uudesta virastaan.

Nimismies totesi joukon olleen enimmäkseen irtolaisväkeä, poikasia ja kunnan vaivais-
apua nauttineita. Joukossa oli ollut muun muassa neljä kertaa kruununmetsän luvattomasta
hakkauksesta rangaistu. ”Monella tuskin on ollut käsitystäkään puolueasioista enempää
kuin yleisistäkään asioista.” Lisäksi meno kokouksissa oli ollut hullunkurista ja lapsellis-
ta.37

Perhon sydänmailla Keski-Pohjanmaalla mentiin vielä pidemmälle. Joulukuussa 1918
metsänhoitaja Lahja Hyvärinen sai vastaanottaa kirjeen, jossa kerrottiin 62 miehen kokoon-
tuneen ja tehneen yksipuolisen päätöksen. Kokous kehotti metsänhoitajaa jättämään Per-

35. Talonpoikaissäädyn valtiopäiväpöytäkirjat 6.6.1872, s. 724.
36. Esimerkiksi Sievissä Keski-Pohjanmaalla samanlaista liikehdintää oli vasta syksyllä 1917. Tuossa vaiheessa

paikallinen ns. työväenkaartin lähetystö yritti erottaa valtion virkamiehiä, kuten poliisin ja asemapäällikön.
Tulos jäi laihaksi ja virkamiehet jäivät paikoilleen. Ruuttula-Vasari 1992, s. 86–87.

37. Oulun lääninkanslian K. D. 1 os 309, 401 1917. Ea4: 748, saapuneet kirjeet. OLKA. OMA.
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hon kolmen kuukauden kuluessa. Jos näin ei tapahtuisi, ”niin tulette Te mainitun ajan ku-
luttua, koska Te olette niin kauan Piruuttanne jakanut, mestattavaksi, johon telottajat on jo
arvan kautta määrätty.” Allekirjoituksena oli ”Kokouksen Sihteeri”. Viikon kuluttua Hyvä-
rinen sai vastaanottaa uuden kirjeen, jossa 89 miehen joukko vaati häntä poistumaan Per-
hosta kolmen kuukauden kuluessa. Nyt todettiin vain lopuksi: ”... ja ellette tätä tee niin ette
ole varma henkenne säilymisestä mainitusta ajan alkaen.”38

Kesti luonnollisesti aikansa, ennen kuin herjat ja herjaukset unohtuivat. Metsäherrojen
tietämystä metsäasioista on kyllä epäilty senkin jälkeen, kuten kuusamolainen poromies to-
tesi vuonna 1960: ”Nii sii- siinä minä ajattelin että minkälainen käsitys se un oikein nuilla
yliherr- metsänhoetajilla jotka ei ook kun konttuurissa vaa olleet nii.”39

Suomen Metsänhoitajanliitto on kerännyt omasta ammattikunnastaan erilaisia perinne-
kirjoituksia. Luonnollisesti kirjoitukset koskevat pääosin 1900-luvun tapahtumia. Nyt saa-
tavissa olevan alustavan perinnekirjoitusluettelon perusteella voi todeta, että näistä tässä
tutkimuksessa esiin tulleista ongelmakohdista ei ole juuri muistelijoita ilmaantunut. Parhai-
ten joukossa näkyy Parkanon paroni, Gustaf Wrede, jonka vaiheista on tehty myös kirja.40

Vuonna 1997 julkaistiin kirja Metsästä ja metsän reunasta, johon on koottu metsänhoitaja-
perinnettä. Tässäkin kirjassa perinteen osalta painopiste on ollut 1900-luvun metsänhoita-
jissa. Ensimmäiset metsäherrat ovat olleet 1900-luvun metsänhoitajillekin vaikeasti tavoi-
tettava ryhmä.41

Metsähallinnon metsäherrojen ja pohjoissuomalaisten välisissä suhteissa oli 1800-lu-
vulla paljon aihetta taruihin. Enemmän oli kuitenkin aihetta tosiasioihin. Metsiä hoitamaan
asetettu virkamiesryhmä löysi itsensä kuumimpina aikoina yhä useammin käräjätuvasta
kuin kruununmetsistä. Käräjätuvassa ei kuitenkaan mietitty sitä, kenellä oli oikeus ottaa
kaikki irti metsästä. Suhteita selvitettäessä ei pohdittu syitä luvattomaan metsänkäyttöön tai
perinteiseen tapaan käyttää puuta. Yhteenottojen taustalla olevia sosiaalisia tai taloudellisia
syitä ei noteerattu, ennen kuin niiden tiimoilta oli käyty pitkään polemiikkia sanomalehdis-
tössä tai valtiopäivillä.

Toisaalta metsänhoitajien lyhyt koulutusaika ei antanut valmiuksia pohjoissuomalaisen
elinkeinoelämän ominaispiirteiden kohtaamiseen. Lisäksi toiminta-alue oli yksinkertaisesti
liian laaja ja huonosti tunnettu. Vasta 1900-luvun alkupuolella tilanne tasaantui, jolloin
metsähallinto ja yhtiöt alkoivat tarjota selvää taloudellista tuloa pohjoissuomalaisille. Jaet-
tavaa riitti useammalle.

Koko 1800-luvun lopun ajan metsähallinnon ja pohjoissuomalaisen intressit kruunun-
maiden käytössä erosivat täysin toisistaan. Metsähallitus edusti taloudelliseen kasvuun no-
jautuvaa valtakunnan tason metsäpolitiikkaa; toimet perusteltiin taloudellisin kriteerein.
Myös yksittäisellä kruununmetsäntorpparilla tai tervanpolttajalla oli omat taloudelliset ta-
voitteensa, mutta ne olivat henkilökohtaisia ja paikallisia. Ristiriitatilanne säilyi pitkään.
Perintönä  jätettiin lukkiutuneet asenteet ja molemminpuolinen epäluulo.

38. Kopiot Lahja Hyvärisen saamista kirjeistä, 22.12 ja 29.12.1918. Mh EIa Blomgren os. Hyvärinen. Suomen
Metsänhoitajaliiton kokoelma.

39. Kortesalmi 1964, s. 80.
40. Arvi A. Koivisto, Luettelo perinnekirjoituksista. Suomen metsänhoitajaliitto. Kopio kirjoittajan hallussa. 
41. Metsästä ja metsän reunasta 1997.



9 Loppulause

”Herroja on epäiltävä aina — metsäherroja yli kaiken”

Pohjoispohjalainen kirjailija Pentti Haanpää on todennut, että ”herroja on epäiltävä aina
— metsäherroja yli kaiken”. Ajatuksen voisi kääntää myös toisin päin metsähallinnon
virkamiesten ajatusmaailman mukaiseksi. ”Maalaisväestöä on aina epäiltävä — erityises-
ti kruununmetsien käyttäjiä.” Johtavin teema metsähallinnon ja väestön välisissä suhteis-
sa oli molemminpuolinen epäluulo koko 1800-luvun lopun ajan.

Tämän tutkimuksen punainen lanka on ollut se, mitä tapahtui metsäherrojen ja paikal-
lisen väestön, nimenomaan kruununmetsän käyttäjien, kohdatessa kruununmetsissä ja
miksi kohtaamiset saivat monta kertaa negatiivisen luonteen. Suoraan sanoen varsinaisia
lähteitä, kirjallisuutta tai kuvauksia suhteitten muotoutumisesta ei ole. Tapahtuminen
kokonaiskuva ja seuraukset eivät ole olleet helposti rajattavissa, mutta selittämisen jäl-
keen moni metsienkäyttöön liittyvä myöhempikin konflikti tulee ymmärrettäväksi.

Seuraavaan asetelmaan on koottu vuosikymmenittäin selkeimpiä esimerkkejä metsä-
hallinnon ja kruununmetsiä käyttäneen väestön kohtaamisista, joista on aiheutunut ongel-
mia. Mukaan on otettu selvästi paikallistuneet ja pitkäaikaiset ongelmalliset kohtaamiset
eri puolilla Pohjois-Suomea. Muuten asetelma on yleisluonteinen, joten osittain väkival-
loin tehty jako eri alueisiin ja ajanjaksoihin jättää sijaa jatkotutkimukselle ja tarkennuk-
siin.
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Pohjoissuomalaisten kruununmetsänkäyttäjien ja metsähallituksen kohtaaminen
kruununmetsissä:

Esimerkiksi kruununmetsätorpat olivat koko Pohjois-Suomen alueella esiintynyt asutta-
mismuoto, johon liittyneet ongelmat olivat esillä koko ajan 1800-luvun lopulla. Vähäi-
semmässä määrin erityisesti 1880- ja 1890-luvulla rinnalle nousi myös kysymys kruunun-
uudistilallisten asemasta. Tervanpoltto ja kaskeaminen olivat selvästi ongelmallisia met-
sähallinnon kannalta heti ensimmäisinä toimintavuosikymmeninä. Lehmien luvaton lai-
duntaminen oli selvä kiistakysymys karjatalouden kasvun kautena. Samoin luppopuuon-
gelma kulki käsi kädessä porojen lukumäärän nousun kanssa. Metsänhaaskaus taas pai-
kallistui selvimmin Iijoki- ja Tornionjokilaaksoihin, missä puutavaralla oli jo kaupallista
kysyntää. Alueena Iijokilaakso oli juuri se paikka, jossa paikalliset ja metsähallinnon int-
ressit useimmiten kohtasivat.

Suhteiden kehittyminen näissä kohtaamisissa on monessa tapauksessa täytynyt tulkita
välillisesti. Selittävän ja analysoivan aineiston esiin kaivaminen on ollut hankalaa. Kes-
keinen arkistoaineisto syntyi metsähallinnon virkatarpeita varten, joten arkistoaineisto ei
siten aina suoraan vastaa kysymykseen, millaiset olivat metsähallinnon ja paikallisen
väestön suhteet. Jos suhteita kuvattiin, niitä käsiteltiin yhdestä näkökulmasta tai kyse oli
negatiivisesta kanssakäymisestä kuten käräjistä.

Lisäksi arkistoaineistosta on ollut vaikea osoittaa suoraan selväpiirteisiä ja rajattuja
ongelmakohtia. Johtopäätelmien teko on vaatinut useiden yksittäistietojen yhdistämistä
eri aineistoista. Yhteentörmäyskohtien tutkinnassa on ensiksi täytynyt löytää ne kohdat,
joissa ajatukset menivät ristiin. Lisäksi selvitettäväksi on tullut ongelmien paikallisuus eli
se, millä alueilla ongelmat esiintyivät. Tutkimusongelman hahmottaminen ja hallitsemi-
nen on vaatinut perehtymistä pohjoissuomalaisten elinkeinojen ja asutuksen historiaan.
Monessa kohdin kanssakäymisongelmat aiheutuivatkin siitä, ettei metsähallitus tuntenut
pohjoisen elinkeinoelämän ja asutuksen erityispiirteitä. Samaa voisi sanoa tutkijankin
osasta. Pohjoissuomalainen talous- ja sosiaalihistoria puuttuu. Pohjoissuomalaisissa pitä-
jähistorioissa on sangen vähän pystytty tutkimaan metsähistoriaa. Historiakirjoista ei
löydy esimerkiksi sitä, että suurin osa metsäkonflikteista koettiin Iijokilaaksossa ja Tor-
nionjokilaaksossa.

Kohtaamisista 
syntyneiden 
ongelmien aiheet

1860-luku 1870-luku 1880-luku 1890-luku

Kruununmetsätorpat Koko Pohjois-Suomi Koko Pohjois-Suomi Koko Pohjois-Suomi Koko Pohjois-
Suomi

Tervanpoltto Kainuu, Iijokilaakso Kainuu Kainuu
Kaskeaminen Iijokilaakso, Kainuu, 

Kuusamo
Kuusamo

Luvaton laidunnus Iijokilaakso, Pohjois-
Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa

Iijokilaakso

Luppopuut Iijokilaakso Iijokilaakso
Metsänhaaskaus Iijokilaakso

Tornionjokilaakso
Iijokilaakso
Tornionjokilaakso

Iijokilaakso
Tornionjokilaakso
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Miksi iijokilaaksolaiset olivat metsävarkaita, miksei heille ei annettu riittävästi lupa-
puita tai miksi torppa-anomuksia ei hyväksytty? Miksi tornionjokilaaksolaiset myivät
kruununpuut ruotsalaisille? Näitä kysymyksiä on harvoin esitetty historiantutkimuksessa.
Paremmin tunnetaan se, että Kajaanin kihlakuntalaiset taistelivat isoajakoa vastaan ja kas-
kesivat sekä polttivat tervaa sitkeästi kielloista huolimatta. Yhteinen tekijä näille kysy-
myksille on se, että tällainen metsänkäyttö oli vastoin metsähallinnon metsäpoliittisia tar-
koitusperiä. Mutta paikallisen väestön mielestä metsän vapaa käyttö oli heidän ikimuistoi-
nen oikeutensa pitäjänmetsiin ja sittemmin kruununmetsiin. Kruununpuilla helpotettiin
jokapäiväistä elämää.

Vaikea on myös löytää suoraan sitä, mitä metsäherra ajatteli. Kuinka pitkälle koko
ammattikunta leimautui yksittäistapauksien kautta vai ajattelivatko kaikki metsänhoitajat
samalla tavalla? Antoiko metsänhoitaja torpanpaikan iloiten vai harmitteliko hän pitkään
sitä, että joutui maksua vastaan antamaan lupapuita, jotka sitten kuitenkin todennäköi-
sesti päätyivät sahoille? Virka-arkistoon kirjoitettiin harvoin muuta kuin metsähallinnon
vaatimaa tietoa. Raporttien, vuosikertomusten ja numeroiden takaa on ollut vaikea löytää
sitä yksittäistä ihmistä, jota asia kosketti henkilökohtaisesti. Olipa sitten kyseessä metsä-
herra, kruununmetsätorppari tai vaikka metsävaras.

On liian yksinkertaista kategorisoida metsäherrat ja kruununmetsää käyttäneet hyviin
tai pahoihin. Olihan jo eri hoitoalueilla metsäherran osa selvästi erilainen. Ei ole myös-
kään syytä pitää esimerkiksi Iijokivarren asukkaita varkaina, vaikka tällaiseen johtopää-
telmään pääsisi helposti. Negatiivisuus jättää selvimmin jälkensä historiaan.

Metsäherroihin mielellään liitettyjä ominaisuuksia, juoppoutta ja laiskuutta, on myös
vaikea selvittää mitenkään. Ominaisuudet eivät käy ilmi metsähallinnon arkistolähteistä,
vaan ne ovat enemmän ihmisten mielessä syntyneitä käsityksiä ja mielikuvia metsäher-
roista. Toisaalta samat ominaisuudet, juoppous ja laiskuus, voidaan liittää mihin tahansa
ryhmään, vaikkapa pohjoissuomalaisiin.

Pohjois-Suomi on aina elänyt välittömässä yhteydessä metsään. Metsä on ollut uudis-
asukkaiden lähinaapuri, eikä 1800-luvun lopulla alkanut teollistuminenkaan pysäyttänyt
metsiin suuntautunutta uudisasutusta. Pikemminkin metsään tukeutunut teollisuus tarvitsi
lisää työväkeä. Yksittäisen ihmisen kannalta kruununmetsästä saattoi tulla elämän tärkein
asia, ja voimakas väestönkasvu ja lisääntyvä siirtolaisuus lisäsivät painetta. Haluttiin
kruununmetsätorppariksi, haluttiin oma koti, haluttiin puuta velkaisen elämän helpotta-
jaksi. Tilallinen peitti puulla maatalouden alijäämää ja maksoi pois sisarosuuksia ja
veroja.

Metsähallitus perustettiin nimenomaan hoitamaan ja suojelemaan Suomen metsiä, sillä
metsissähän asui Suomenmaan onni. Tässä tapauksessa Suomenmaa oli valtion kassa, ei
kansa. Onnen omistajiksi vakiintuivat 1800-luvulla kruunu ja sahateollisuus, ei välttä-
mättä enää uudisasukas tai yksittäinen metsänkäyttäjä. Myös metsiä raivanneesta uudis-
asukkaasta tuli ongelma, joka ei sopinut yhteen 1800-luvun metsäpolitiikan kanssa. Maa-
laisväestön metsänkäyttö kategorisoitiin enemmän tai vähemmän hävittäväksi, jolloin se
oli samalla suuri uhka Suomen kansantaloudelle, ja uhka suureni sahateollisuuden lähti-
essä nousuun 1800-luvun puolivälissä.

Metsähallituksen perustaminen oli pitkällinen prosessi, jolla oli selviä yhtymäkohtia
muun muassa sahateollisuuden vapauttamiseen 1860-luvulla. Toiveikkaat arviot kruunun-
metsien tuotoista olivat turhia, sillä 1860-luvulla vain yhtenä vuotena tuloja oli enemmän
kuin menoja. Metsähallinnon huono taloudellinen tilanne oli oiva ase metsähallintoa vas-
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taan, ja sitä myös osattiin käyttää. Talous oli myös yksi varsin merkittävä tekijä, kun etsi-
tään syitä tulehtuneeseen tilanteeseen.

Osasyynä kruununmetsien ympärillä käytyihin kiistoihin oli myös se, että metsävaran-
tomme suuruudesta ja kunnosta ei ollut varmaa tietoa ja käsitystä. Metsiä ei arvioitu vielä
1800-luvulla samalla tapaa kuin nykyään. Ennen metsähallituksen perustamista kerto-
mukset metsien tilasta olivat kvalitatiivisia luonnehdintoja, joiden kattavuudesta voi olla
monta mieltä. Tuon ajan arviointeja on hankala verrata nykyisiin, koska arviointimenetel-
mät olivat erilaiset. Jonkinlaista varauksellista vertailua voi tehdä niiden kuntien ja hoito-
alueiden osalta, jotka ovat aikanaan sattuneet jonkun metsiä kiertäneen metsäammattimie-
hen matkan varrelle.

Metsänkäyttö yksilötasolla ei ollut sellaista taloudellisesti tuottavaa kansallisomaisuu-
den hyödyntämistä, joka olisi voitu hyväksyä sellaisenaan. Maalaisväestön metsänkäyt-
töä ei voinut suoralta kädeltä lopettaakaan — vaikka toisaalta tervanpoltto söi metsiä, niin
toisaalta terva toi rahaa väestölle ja valtiolle. Monessa tapauksessa metsähallinnon ja pai-
kallisen väestön välinen tilanne oli toisaalta ja toisaalta -tilanne. Metsänhoitajat itse oli-
vat useassa tapauksessa välikädessä, sillä he joutuivat vastakkain toisenlaisen todellisuu-
den kanssa, kuin mihin he olivat varautuneet virkaan astuessaan. Heidän koulutuksensa ei
antanut valmiuksia elämään pohjoissuomalaisten kanssa kruununmetsissä.

Valtakunnan tasolla toteutettu lainsäädäntö ei ottanut huomioon paikallista tilannetta ja
todellisuutta. Joka tapauksessa maalaisväestön metsänkäyttöön haluttiin saada muutos,
joka olisi sopinut yhteen metsäpolitiikan kanssa. Mutta seurauksena oli ongelmia monella
eri osa-alueella. Vastakkainasettelu metsähallinto/pohjoissuomalaiset syntyi välittömästi
1860-luvulla ja näkyi selvästi koko 1800-luvun niin päivän politiikassa kuin paikallisen
tason tapahtumissa. Voiko pohjoissuomalaisen maaseudun talollisen tai kruununmetsä-
torpparin kohtaamista metsäherran kanssa verrata esimerkiksi eteläpohjalaisten ja nimis-
miesten kohtaamiseen puukkojunkkarikaudella? Kummassakin kohtaamisessa taustalla
on samankaltaisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia syitä. Pohjois-Suomessa fennomanian ja
sivistyneistön roolit yhteentörmäyksien taustatekijöinä jäivät pienemmiksi.

Metsähallinnon perustamisen yhteydessä paikallinen sanomalehdistö odotti uuden ajan
koittavan metsien hoidossa ja hallinnassa ja toivotti metsähallinnon tervetulleeksi. Metsä-
hallinto tuli, ja samalla tulivat julkisuuteen nousseet vaikeudet. Alkoi taistelu valtiopäi-
villä, sanomalehtien palstoilla ja paikallisen väestön keskuudessa metsähallitusta vastaan.
Tukea kritiikille tuli muun muassa J. V. Snellmanilta, joka suhtautui kriittisesti metsähal-
litukseen valtionmetsien hoitajana. Odotus vaihtuikin vihaksi, kun toiveet metsätuloista ja
paremmasta metsänhoidosta eivät toteutuneet.

Silloisen yhteiskunnan rakenne, tilaton väestö, nälkäkatastrofit sekä vanhan ja uuden
maatalouden murrosaika ruokkivat vastakohtaisuuksia. Valtionmaiden käytön rajoitus
kohdistui ennen kaikkea taloudellisesti huonoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka
olivat ennen metsähallinnon toimia eläneet ikimuistoisiin oikeuksiin ja etuisuuksiin
nojautuen. Paikallinen väestö näki metsähallinnon, yleensä ruotsinkielisen metsäherran,
uhkana totutuille tavoille. Kieli oli yksi syy siihen, ettei yhteiselo alkanut luontua. Mah-
dollisuus väärinymmärtämiseen kasvoi, koska yhteistä terminologiaa ei aina ollut.

Keskushallinnon lisätessä otettaan valtakunnan hallinnossa vanhat perinteiset tavat
muuttuivat. Valtion myöntämät tai tässä tapauksessa itse otetut etuisuudet loppuivat, ja
vapaa asutus ja vapaa metsänkäyttö tulivat valvonnan alle. Aikaisemmin valtio oli ollut
kaukainen, konkretisoitumaton esivalta, jolla ei ollut tarvetta eikä kiinnostusta vartioida
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jokaista risua ja tukkia. Isonjaon edetessä pohjoiseen ja metsävirkamiesten lisääntyessä
kontrolloimaton maankäyttö loppui.

Syyt suhteiden ongelmallisuuteen olivat siis moninaiset ja sellaiset, joihin ei omalla
käyttäytymisellä voinut aina vaikuttaa. Mentiin virran mukana. Paikallinen väestö ei voi-
nut ymmärtää metsähallinnon toimintaa kansantalouden kannalta, koska oma suu oli
luonnollisesti lähin. Köyhyys ja elämänpiirin pienuus hallitsivat elämää. Monesti Kajaa-
nin takaa Ouluun tulleen tervanmyyjän maailma oli siinä — Oulun ja Kajaanin välillä,
muusta ei tiedetty. Köyhyyttä helpotettiin myymällä tervaa, joka taas toisaalta saattoi
sitoa yhä suurempaan velkaan. Vaatimattomia oloja parannettiin kruununmetsistä otetuilla
puilla, jotka taas kelpasivat sahoille. Parhaiten pärjäsivät Tornionjokivarren asukkaat,
jotka saivat puunsa myytyä Ruotsin puolelle.

Elämänpiirin pienuus näkyi siinä, että tietoa metsähallinnosta sai kaupunkimatkoilta,
muutamista sanomalehdistä, kirkollisista kuulutuksista tai viimeistään siinä vaiheessa,
kun joutui käräjille metsänhaaskauksesta. Käräjillekään metsänhaaskaajia ei tahdottu
saada haastetuksi, sillä joku karkasi Amerikkaan, joku ei muistanut tulla todistamaan tai
yksinkertaisesti varas jäi tuntemattomaksi.

Metsänhoitajien osalta vastakkainasetteluun ajautumista edisti se, että virkaan liitty-
neet vaatimukset olivat ylimitoitettuja ja paikallisiin olosuhteisiin sopimattomia. Muutos
porvaris- ja pappiskotien poikien entiseen elämään oli kovin suuri, eivätkä uudet virka-
miehet aina pystyneet hahmottamaan metsän merkitystä paikalliselle väestölle sekä talou-
den että asutuksen kannalta. Metsänhoitajat pantiin paljon vartijoiksi vähäisin mahdolli-
suuksin ja tiedoin. Koulutus antoi valmiudet sellaisiin tehtäviin, joita kukaan ei pystynyt
toteuttamaan Pohjois-Suomessa 1800-luvulla. Metsänhoitajat eivät päässeet hoitamaan
metsiä, koska siihen ei ollut aikaa eikä rahaa. Koulutusta ei ollut niihin tehtäviin, jotka
todellisuudessa tulivat vastaan Pohjois-Suomessa kruununmetsissä. Metsänhoitajien olisi
pitänyt olla yhdistelmä maanmittarista, agronomista ja metsänhoitajasta.

Myöhemmin 1900-luvun alussa metsähallinto oli jo helpommin hyväksyttävissä,
koska se toi selvästi tuloja valtiolle ja koska valtionmaiden asutuskysymys saatiin jollakin
tavalla ratkaistuksi. Metsähallinnon kuului valvoa Suomen valtion metsiä. Vielä 1800-
luvulla tämä ei ollut itsestään selvää. Lisäksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa metsäpoli-
tiikassa nousi esille kysymyksiä, jotka olivat suuren yleisön kannalta kiinnostavampia.
Yhtiöiden ja talonpoikien välinen ”metsäsota” oli kiinnostavampi kuin kruununmetsien
asukkaiden ongelmat Pohjois-Suomessa.

Myös maalaisväestön osalta tilanne kehittyi niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin
valistuksellisesti parempaan suuntaan. Konkreettisesti oli mahdollista saada rahaa erilais-
ten kassojen, pankkien ja kauppiaiden kautta, ei pelkästään myymällä tervaa tai puita.
Sosiaaliseen nousuun oli mahdollisuuksia, joten itsellisenkin tavoitteena oli oma tupa eikä
vajoaminen köyhäinhoidon piiriin. Alkava yhdistystoiminta nuoriso- ja raittiusseurojen,
erilaisten maatalouteen liittyvien seurojen sekä poliittisten yhdistysten välityksellä alkoi
muokata maaperää valistuneeseen ja sivistyneeseen suuntaan. Myös kansakoulujen tulo
maalaispaikkakunnille merkitsi uuden aikakauden alkamista. Tiedon hankinta alkoi olla
väestön omissa käsissä.

Metsäherran kiistanalaisesta roolista päästiin irti myös sitä kautta, että metsähallinnon
profiili nousi uusien, uskottavien ja poliittisesti merkittävien henkilöiden myötä. Suomen-
kielinen metsähallinnon johtaja P. W. Hannikainen oli yksi avaintekijä metsähallinnon
aseman muuttumisessa. Johtoon nousi henkilö, joka oli taistellut metsähallinnossa suo-
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men kielen käytön puolesta ja osoittanut tuntevansa olosuhteet kruununmetsissä parem-
min kuin edeltäjänsä. Metsähallinnon profiili nousi myös kentällä, sillä sukupolvi vaihtui
myös hoitoalueilla ja tarkastuspiireissä. Uudella sukupolvella oli aivan toisenlaiset lähtö-
kohdat toimia kruununmetsissä.

Pelko metsien loppumisesta on ikuisesti ajankohtainen. Eri aikojen pelkoa metsien
loppumisesta ei voi verrata toisiinsa. Jokainen sukupolvi luo omat kulttuurimallinsa met-
sästä entisiä tapahtumia ja perinnettä muistamatta. Kiintoisaa on se, että metsään suhtau-
dutaan usein julkisesti pääasiassa vain utilitarismin tai äärimmäisen humanismin/luon-
nonsuojeluinnon hengessä. Todennäköisesti suurin osa ihmisistä suhtautuu metsään näi-
den kahden vaihtoehdon väliltä.

Metsähallinnon osalta voi todeta, että 1800-luvulla metsiä käytettiin taloudellisen utili-
tarismin (hyötymoraalin) hengessä, jolloin asutuksen ja paikallisen väestön metsäelinkei-
nojen nähtiin uhkaavan metsiä ja niiden tuottoa. Paikallinen väestö koki utilitaristisesti
metsän elannon antajana, jota piti kunnioittaa ja toisaalta vihata. Vastakkain oli siis kaksi
utilitaristia ajatusta, paikallinen ja valtakunnallinen. Jäljelle jäi valtakunnallinen. Pohjois-
suomalaisen väestön intressit eivät sopineet 1800-luvulla yhteen kruunun intressien
kanssa.

Metsähallinnon imago alkoi muuttua 1890-luvulla, jolloin uudet miehet astuivat
mukaan kuvioihin. Hannikainen suomenkielisenä ja suomenmielisenä oli tullut tutuksi
suurelle yleisölle 1890-luvun aikana. Hannikaisen mukaan kruununmetsien hoidon piti
olla yleismaataloudellista eikä yksinomaan metsänhoidollista toimintaa. Ajatus sopi
paremmin yleisesti vallalla olleeseen suomenmieliseen käsitykseen siitä, mikä oli kruu-
nunmetsien merkitys.

Kruununmetsiä, asutusta ja tilattoman väestön asemaa selvittämään asetetut komiteat
vähensivät omalla työllään metsähallintoa kohtaan osoitettua kritiikkiä. Vaikka valtion-
maiden asutusongelmia ei saatu ratkaistua kuin vasta itsenäistymisen jälkeen, asutus-
tulppa alkoi liueta jo 1900-luvun alussa. Elinkeinot alkoivat muuttua, tervanpolton merki-
tys väheni, ja esimerkiksi lehmät laitettiin yhä useammin laitumelle lankojen sisään.
Niinpä karjataloudenharjoittajat eivät joutuneet enää niin useasti ristiriitaan metsähallin-
non kanssa.

Metsien merkitys taloudellisesti mahdollisemman paljon tuottavana luonnonvarana ei
ole enää metsän ainoa arvo ja tarkoitus. On alettu puhua yhä enemmän metsien monikäy-
töstä ja kansallisesta arvosta, ei siis pelkästään kansallisomaisuudesta. Samoin käydään
jatkuvaa keskustelua ”oikeanlaisesta”, hyvästä metsänhoidosta. Nykyisten ympäristöon-
gelmien myötä metsien uusiutuminen ei ole itsestään selvää, ja sen ovat kaikki pystyneet
myöntämään.

Vielä 1800-luvulla ei tehty tilanneanalyysiä sen suhteen, mitä mahdollisesti tapahtuisi
metsähallinnon perustamisen yhteydessä. Laskelmat kruununmetsän myynnistä tulevista
tuloista menivät kaiken edelle. Etu- ja arvoristiriitoja ei osattu ottaa huomioon eikä niihin
siten osattu varautua. Kuviteltiin syntyvän työtuloja paikalliselle väestölle. Myöskään pai-
kallinen väestö ei osannut tehdä metsänkäytön suhteen tilanneanalyysiä. Metsien järkevän
tai pikemminkin taloudellisesti tuottavan käytön aakkosia oltiin vasta opettelemassa. Met-
sävalistuksen aika oli alkamassa.

Siikajoen hoitoalueelle 1860-luvun alussa tullut metsänhoitaja E. V. Strömborg totesi
oraakkelimaisesti parin vuoden metsähallintokokemuksen jälkeen:
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”Jos haaskausten määrä olisi Oulun läänin väestön siveellisen tason arvosteluastei-
kkona, niin se olisi puhunut kauhistuttavaa kieltä. Mutta historian tuomio on sitä
suuresti lieventävä, kun muistetaan, miten suuressa määrin sama väestö on näiden
puumäärien myynnistä riippuvainen, miten yleisesti metsä aliarvioidaan, miten
valtionmetsät ovat olleet ja ovat avoinna joka miehelle, ja kaikki ovat nähneet,
ettei niiden suuria varastoja käytetä, vaan annetaan niiden lahota.”

Vaikka historiantutkimuksen tehtävänä ei olekaan ”historian tuomioiden” langettaminen,
niin tämän tutkimuksen perusteella voi yhtyä Strömborgin käsitykseen. Historiantutki-
muksen avulla on helpompi ymmärtää, miksi metsäherroja epäiltiin.



10 Summary

”Beware of fine gentlemen – and of foresters most of all”
Contacts between the people of Northern Finland and the Forestry Board over
administration of the crown forests in the years 1851–1900

The focus of this research is on the crown forests of Northern Finland in the latter half of
the 19th century, the Forestry Board and its officials who administered these forests and
the local people who made use of them, or more precisely, on dealings and confronta-
tions between the officials and the local people over matters concerning the crown
forests. This is in many respects a highly fruitful topic, not least because even today more
than half of the area of forest land in Northern Finland belongs to the state.

The Forestry Board, known after Finnish independence as the National Board of
Forestry and nowadays as the Forest and Park Service, was founded in May 1859, at
which point the country was divided into inspectorates for this purpose and these into
forest management districts. Most of these districts were, and still are, located in Northern
Finland, since about nine million out of the approximately 12 million hectares of state-
owned land and water areas were to be found in the north. The management districts were
under the supervision of district forestry officers, commonly referred to in those days as
the ”gentleman foresters”, just as the state forest lands were known as ”crown forests”.
These accounted, in fact, for about 75% of the whole land area of Northern Finland.

The Forestry Board became an established institution in Northern Finland, where its
principal task even today is to manage and administer the state forests, the former crown
forests. Altogether 2/3 of the present area of Finland is forested, i.e. some 20 million hec-
tares, and one fourth of the country’s land area is owned by the state and therefore admi-
nistered by the Forest and Park Service.

Looked at entirely from a historiographic perspective, the first thing that strikes one
about this topic is that very little research has been carried out into the history of the
administration of Finland’s forests as a whole, and the few accounts that are available
were produced decades ago. It is true that informal histories of the National Board of
Forestry have been written, but of a non-academic kind and without proper references to
their sources. In fact, the history of forest administration in Finland has largely been stu-
died by specialist in forest science rather than history, the early historians having been
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content to leave the forests in peace. This affords interesting prospects when setting out to
define the points of departure for the present research.

Much more is known about the history of Finland’s sawmills and forest industries than
about that of forest administration, largely on account of the work done in economic his-
tory. The Finns are well aware that the forests form one of the pillars of their country’s
economy, and are convinced that Finland has lived off its forests in the past and will con-
tinue to do so, other branches of industry being regarded as having been built up on the
foundation laid by the forest industries. Finland protects and manages its forests in accor-
dance with a body of legislation designed to ensure the continuity of this renewable natu-
ral resource. Times of economic depression have usually arisen on account of a decline in
exports of forest products, which has thrown the entire economy off balance. The forests
have come to be regarded as a common asset, a way of thinking that has penetrated deep
into the Finnish language. It is common to refer to the forests as the property of the
nation, for instance, and the best-known slogan in 19th century forest policy was ”Fin-
land’s happiness lies in her forests.” This slogan was launched in the late 1850s, and the
happiness it speaks of is precisely that of the emerging forest industries when contempla-
ting the country’s forest resources. 

But what do we know about the Finns who were making use of the forests in the 19th

century? Where should we place them in the country’s forest history? Was it possible for
an individual Finn to find happiness in the forests? Is there any research to be found on
how the people used the forests at that time, and if so, what kind of research? No really
comprehensive research has been carried out into the utilization of the Finnish forests, but
we have nevertheless formed a concept of what these forest users must have been like. On
the one hand, we have become accustomed to admiring those who cleared remote tracts
of forest, those who prepared the swiddens and eked out their bread flour with an equal
measure of ground pine bark. On the other hand, there were the farmers who owned forest
and were prepared to ”give it away” to the bosses and speculators of the timber compa-
nies. This is very much the impression one gains of the situation in the 19th century at
first glance. 

This much we do know, that the Finns are accustomed to relying on the forests for
their life. The research literature speaks of traditional modes of forest use, by which is
means the forestry of that time as a branch of farming. This characterization should be
extended somewhat in the case of Northern Finland, however, as it has always been a
marginal area as far as agriculture is concerned, with frequent crop failures, whereas the
forests have never let the people down. There has always been some money to be made
from tar and sawlogs even in the worst years for agriculture. When the demand for sawn
timber increased in the 1870s, larger numbers of people in the north of Finland found that
their happiness lay in the forests. 

The history books tell us that at this stage money from the forests began to circulate in
the country, but they have little more to say on the matter. Thus when many local histories
of areas in the north of the country say that incomes from timber sales increased in the
1870s they are merely quoting from general works on Finnish economic history, and it is
necessary in the case of this region to look more carefully at the extent to which its his-
tory can rely on works dealing primarily with other parts of the country. 

One impression of the Finnish forests in the 19th century that without doubt does apply
to north of the country, however, is that they were still in a virgin state in many places and
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their ownership was unresolved. The Great Partition had proceeded very slowly in this
region and the forests had developed over the centuries into a ”no man’s land” which
could be used by anybody for swidden cultivation, tar burning or grazing. Anybody in a
parish could sell timber from the local forests, or at least collect timber for his own needs,
without being accountable to anyone. 

It was a short step from unrestricted use of the forests to wastage of their resources,
however, and the Finns’ use of their forests in the 19th century has gone down in history
most obviously as an object of criticism. There was talk of the squandering of forest
resources for domestic purposes, i.e. for building and firewood, a notion that was perpet-
rated by Zacharias Topelius in his Book of our Land towards the end of the century. 

Research into forest administration tells us that the Forestry Board was responsible for
supervising and managing the country’s state forests from the 1850s onwards and took an
active part in the development of the forest industries. The writer of one history of Fin-
nish forestry, A. B. Helander, points specifically to the undeniably significant contribution
made by the board to forestry in Finland as a whole: ”It became the official standard-
bearer for forestry, a body intended primarily to manage the forest lands owned by the
state but which ultimately gained responsibility for the utilization of the Finnish forests in
general.”

In 1934 Martti Hertz wrote in his history The National Board of Forestry 1859–1934
that ”in the early days the forest management authorities were obliged to wage a cons-
tant  war against illegal use of the forests, not only illicit cutting of timber but also illegal
swidden cultivation, grazing of livestock, hunting and fishing.” He claimed that the
people regarded the forests as common property and that the authorities spent the majo-
rity of their time ”trying to eradicate this bad habit”. 

There were thus other users of the forests in the 19th century – of a kind that Topelius
does not mention, although they were familiar figures in the histories of forest administra-
tion. They did not misuse their own forests, but they nevertheless played a prominent role
in the history of the Finnish forests as a whole. It is true that no mention is made of them
in modern forest histories, but the histories of forest administration refer to them in pas-
sing as illicit users engaged in stealing timber. Who were these people? In short, they
were the country people who lived in, and made use of, the crown forests. From the point
of view of delimiting the theme of this research, we therefore have two groups of people
on whom to concentrate our attention, the local population and the officials appointed to
supervise the use of the crown forests.

The quotation that features in title of this thesis, ”Beware of fine gentlemen – and of
foresters most of all”, is a saying coined by Pentti Haanpää, a writer from Northern Ostro-
bothnia, and represents the viewpoint of the rural population. One could just as well turn
the whole thing around to express the situation as seen by the officials: ”Never trust
country people – least of all those who use the crown forests”. The leading theme in rela-
tions between the forest administration and the common people in the latter half of the
19th century was undoubtedly mutual distrust.

The theme running through this work is thus what happened when the forestry officials
came face to face with the local people, those who made use of the crown forests, and
why these encounters were frequently looked on in a negative light. To put it bluntly,
there are no actual sources, for this, no literature and no descriptions of how such rela-
tions developed. The overall picture of the events and their consequences is difficult to
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delimit, but once an explanation has been achieved it helps us to understand many of the
conflicts over the use of forests that have arisen in more recent times.

The following table contains some of the clearest examples of confrontations between
the forest officials and the local users of the crown forests, listed by decades. These are all
cases that can be identified to a particular area of Northern Finland, and were mostly of
long duration. In other respects the table is fairly general in nature, so that the somewhat
forced division into geographical areas and periods of time leaves scope for more detailed
investigations to be carried out later.

Confrontations between Forestry Board officials and users of crown forests in Northern
Finland:

The cottagers living in the crown forests, for example, were a source of problems in Nort-
hern Finland throughout the latter half of the 19th century, whereas the question of the
status of the pioneer settlers in these areas was a less prominent one and arose chiefly in
the 1880s and 1890s. Tar burning and swidden cultivation were obviously problematic
matters for the forest administration from its inception, while the controversy over the
grazing of cattle came to the fore some time later, as animal husbandry became more
common. The same was also the case with trees carrying beard lichens, where problems
arose only with the expansion in reindeer herding. The illict cutting of timber, on the
other hand, was confined more obviously to the Ii and Tornio river valleys, where there
was already a demand for timber. All in all, the Ii Valley was the crucial area in which
confrontations between the officials and the local population were liable to arise.

In many cases it has been possible only indirectly to trace the development in relations
between the two parties, for it has been difficult to unearth material that can be used to
explain or analyse the particular conflicts. The main archive material is that which accu-
mulated officially through the documentation produced by the Forestry Board, so that it
does not always provide any direct answer to the question of how relations between the
two parties developed, and where such relations are described, they are viewed from one
perspective only or else the documentation applies to an essentially negative form of inte-
raction such as a court case.

It also proved difficult on the basis of the archives to identify clearly defined problems,
so that conclusions have often had to be made by combining details from different sour-

Issue 1860s 1870s 1880s 1890
Cottagers in crown 
forests

Throughout 
Northern Finland

Throughout 
Northern Finland

Throughout 
Northern Finland

Throughout 
Northern Finland

Tar burning Kainuu, Ii Valley Kainuu Kainuu
Swidden cultivation Ii Valley, Kainuu, 

Kuusamo
Kuusamo

Illicit grazing Ii Valley, Northern 
Ostrobothnia, 
Central Ostrobothnia

Ii Valley

Beard lichen on trees 
(eaten by reindeer)

Ii Valley Ii Valley

Illicit cutting of
timber

Ii Valley,
Tornio Valley

Ii Valley,
Tornio Valley

Ii Valley,
Tornio Valley
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ces. The first important thing in interpreting each confrontation was to find the points on
which opinions differed, in addition to which it was necessary to locate the geographical
area in which the problems occurred. Thus the achieving of a conception and understan-
ding of the problem under consideration called for an in-depth familiarity with the his-
tory of settlement and sources of livelihood in Northern Finland. In many cases the prob-
lems in fact arose from the Forestry Board’s lack of familiarity with the special conditions
affecting settlement and sources of livelihood in the region, and the same may be said of
the researcher, as there is no comprehensive economic and social history of Northern Fin-
land in existence and the individual parish histories that are available have not normally
been able to go into forest history. There is no indication in the history books, for
example, of the fact that the majority of the forest controversies took place in the Ii and
Tornio river valleys. 

Why were the people of the Ii Valley inclined to steal timber from the crown forests?
Why were they not given official permission to cut more timber, and why were their app-
lications to set up as cottagers rejected? Why did the people of the Tornio Valley choose
to sell the crown timber to the Swedes? Questions such as these are seldom asked by his-
torians. More is known, for instance, about the struggle of the people of the Kajaani
district against the Great Partition and their will to continue swidden cultivation and tar
burning despite prohibitions. The feature that the latter activity has in common with that
described here is that both were in contravention of Forestry Board policies but served as
expressions of the fact that the local people regarded unrestricted use of the forests as a
right going back to times immemorial, a right that had applied originally to the parish's
communal forests and now applied to the crown forests. They were merely a source of
timber that made everyday life a little easier.

It is also difficult to ascertain what the forestry officials really thought. To what extent
did the whole professional group acquire a reputation on the strength of individual cases,
or did all the foresters think the same way? Was a forestry officer glad to be able to grant
land to a cottager, or was he upset that he was obliged, for a nominal payment, to give
permission for a person to cut wood from the crown forests knowing that it would pro-
bably end up being sold illegally to a timber company? What was recorded in the official
archives seldom went beyond the demands of the administration, and it is difficult to
reach beyond the memoranda, annual reports and statistics to find the individual people
who were affected personally by the decisions made, whether officials, cottagers or
people cutting illicit timber.

To categorize the foresters and the users of the crown forests as good or bad would be
an oversimplification. The role of the official in any case different from one area to anot-
her. Similarly one cannot simply regarded the inhabitants of the Ii Valley as thieves, alt-
hough one might easily come to such a conclusion from the above discussion. It is true
that negative aspects frequently leave the clearest mark on history. 

It is similarly difficult to determine what truth there may have been behind the charac-
teristics of drunkenness and laziness frequently ascribed to the forestry officials, as such
things are not evident from the Forestry Board archives. They represent mostly just
impressions and images that arose in people’s minds. In any case the same characteristics
could also have been attributed to many other groups of people at that time, the common
people of Northern Finland, for instance. 
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The population of this region has always lived in close proximity to the forests, which
have been the next-door neighbour of every pioneer settler in his time, and the advent of
industrialization in the late 19th century did nothing to stop pioneer settlement in the fore-
sted parts of the area. On the contrary, the new forest-based industrial establishments nee-
ded more labour. The crown forests may well have been one of the most important ele-
ments in life for some individuals, and the pronounced increase in population and accele-
rating migration will have compounded the pressures on them. There were many people
who wanted to set up as cottagers on crown lands, many who wanted a home of their own
and many who needed some extra timber to ease their debt-ridden lives, just as a farmer
would use timber to cover his deficit on the agricultural side and to pay his taxes and his
debts to the brothers and sisters whom he had bought out.

The Forestry Board had been created precisely in order to manage and protect the Fin-
nish forests, for it was in these that the happiness of the Finns lay. It is just that in this
case one was talking about the national exchequer rather than individual citizens. In
effect, the main heirs to this happiness in the 19th century proved to be the crown and the
sawn timber industry, and no longer necessarily the pioneer settlers or the individual users
of the forests. Similarly the pioneers who had cleared areas of forests became a problem
class who were incompatible with the forestry policy of the 19th century. All in all, the
use of the forests by the rural population was classified as being to a greater or lesser
extent a destructive factor, and as such a major threat to the nation’s economy, a threat
that merely increased as the sawn timber industry flourished around the middle of the
century.

The founding of the Forestry Board was a protracted process which had certain clear
connections with the liberalization of the sawmills in the 1860s. The optimistic estimates
of the yields obtainable from the crown forests were soon disproved, however, as the new
organization showed a surplus on its operations in only one year during that decade.
Indeed, these financial difficulties provided a useful weapon with which to attack the
forestry administration, and there were plenty of people in a position to do so. Economic
reasons also tend to come to the fore when one is looking for explanations for the strained
relations.

Another reason for the controversies over the use of crown forests was that no accurate
information existed on the extent of the country’s forest resources or their condition. No
inventories of the kind that are in use nowadays were carried out in the 19th century. Prior
to the founding of the Forestry Board, all accounts of the state of the country’s forests
were in the nature of qualitative descriptions, which could be interpreted in a variety of
ways, and consequently it is difficult to compare the results with those obtained nowa-
days, simply because the methods employed were so different. The only cases in which
some kind of comparison can be attempted concern local authority districts or forest
management districts that happen to have been beside the route followed by a professio-
nal forester on one of his journeys.

The use made of the forests at the individual level was not the kind of economically
productive exploitation of a national asset that could be expected to meet with the appro-
val of the authorities, but nor was it of a kind that could easily be prevented or brought to
an end. Although tar burning destroyed the forests, it also brought in money for the
people and for the state. In many cases there was something to be said on both sides. The
forestry officials in fact frequently found themselves in a difficult intermediary position,
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as they had come up against a different kind of reality from that which they had been pre-
pared for when they took the position on. Their training had not equipped them for living
in the crown forests alongside the people of Northern Finland.

Legislation enacted at the national level was inadequate to take account of the reality
of the situation locally. The objective was to alter the manner in which the rural people
made use of the forests to conform to national forestry policy, but the outcome spelled
trouble in many quarters. A confrontation with the people of Northern Finland ensued at
once in the 1860s and remained conspicuous both in day-to-day politics and in events at
the local level throughout the remainder of the century. Could the clashes between the far-
mers or cottagers of Northern Finland and the forestry officials be likened to those bet-
ween the people of Southern Ostrobothnia and the police during the period of the knife
thugs? Similar social circumstances lay behind both situations, although the Fennoman
movement and the intellectuals played less pronounced roles in the north. 

When the Forestry Board was founded the local newspapers welcomed it, claiming
that a new age in forest management had dawned, but in practice it was not long before
they were publicizing the difficulties it had brought with it and opposition to it was being
expressed in the Diet, in the columns of newspapers and among the general public. The
criticism gained support from people such as J. V. Snellman, who was sceptical of the
Forestry Board as an institution for managing the state forests. The early expectations had
turned to recriminations as hopes of higher incomes from forestry and better manage-
ment of the forests failed to materialize.

The differences of opinion were compounded by the social structure of the day, the
large landless population, the famines and the transition to more modern forms of agricul-
ture. The restrictions placed on the use of state lands were felt most by the people who
were least well off economically, those who prior to the appearance of the Forestry Board
had relied on age-old rights and privileges for their livelihood. The local people thus per-
ceived the Forestry Board, usually in the form of a Swedish-speaking forestry officer, as a
threat to their accustomed way of life. Language, of course, was one factor in their failure
to see eye to eye, for the chances of misunderstanding were so much greater as they did
not always have a common terminology to fall back on. 

As the central government tightened its grip on the national administration the old cus-
toms began to alter. The privileges previously granted by the state, or as in this case, taken
for granted by the people, came to an end, and controls was placed on the previously
unrestricted settlement and use of the land. In earlier times the state had been something
distant, an abstract authority that had no need to defend every tree and scrap of brush-
wood and no interest in doing so, but as the Great Partition progressed further north and
the numbers of forestry officials increased, the uncontrolled exploitation of the land effec-
tively came to an end.

There were thus very many reasons why problems arose, including some which it
would have been impossible for any individual to influence through his own behaviour.
People went along with the current. The local people were unable to understand the
actions of the Forestry Board, which were governed by considerations of the national
economy, because the feeding of their own mouths was naturally the first priority. Their
lives were dominated by poverty and a restricted outlook. For many people coming from
beyond Kajaani to Oulu to sell their tar, their whole world was encompassed in this – the
river between Oulu and Kajaani – for they knew of virtually nothing else. They were able
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to relieve their poverty by selling tar, although this could encumber them with still more
debt than ever, and they were able to improve their modest living by means of timber
taken from the crown forests, which the sawmills would be prepared to buy. Those who
managed best of all were the inhabitants of the Tornio Valley, as they were able to sell
their timber in Sweden.

The restricted scope of life as a whole was reflected in the fact that people found out
about the Forestry Board and its affairs mainly when they visited the towns, read the
newspapers, heard announcements made in church, or in the last resort, were summoned
before the district court for stealing timber. There were very many cases in which the
miscreants were never brought before the courts, however, as some would escape to Ame-
rica, some would simply forget to appear, and often the culprit would never be identified.

 From the officials’ point of view, the state of confrontation was partly brought about
by the fact that the demands of their office were somewhat exaggerated and inconsistent
with local conditions. The change from the previous way of life of these sons of mer-
chants or clerics was an enormous one, and the newly appointed officials were not always
able to appreciate what the forests really meant to the local people economically and in
terms of the possibilities for settlement. The foresters had a great deal to look after and
only limited resources and knowledge with which to do this. Their training was geared
towards performing tasks that were impossible for anyone to carry out in Northern Fin-
land in the 19th century. They were unable to actually manage the forests because they
had neither the time nor the money to do so, and their training did not prepare them for
the tasks that actually faced them in the crown forests of Northern Finland. They would
really have needed to be hybrids between land surveyors, agronomists and foresters in
order to acquit themselves properly.

By the early 20th century it was easier to accept the role of the forest administration, as
it clearly brought in revenues for the government and the question of settlement on state
lands had in some ways been resolved. The Forestry Board was now definitely respon-
sible for supervising the state forests, a situation that had not been clearly established in
the 19th century. In addition, forest policy issues had emerged at the turn of the century
which were of more interest to the general public, such as the ‘forest war’ between the
peasant farmers and the timber companies, which attracted far more attention than the
problems of settlers colonizing the crown lands of the north.

By this time the situation of the rural population had improved both economically and
socially, and also in terms of education. At the practical level, it was now possible to
obtain money through various savings schemes, banks and merchants as an alternative to
selling tar or timber, and opportunities existed for social advancement, so that even a
single person could aspire to a home of his own and was not necessarily destined for the
poorhouse eventually. Also, the beginnings of collective action in the form of various
youth and temperance clubs, agricultural societies and political organizations were
attempting to steer rural society in a more educated and cultured direction. A new age
finally dawned in this respect with the coming of the primary schools to rural areas; the
acquisition of knowledge was now a matter that lay in the hands of the people themselves.

The foresters were also able to escape from their dubious role by virtue of the emer-
gence of new, plausible and politically significant figures at the head of the forestry admi-
nistration. The key individual in this respect was the director of the Forestry Board, P. W.
Hannikainen, who was Finnish-speaking and had campaigned assiduously on behalf of
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the use of the Finnish language within that organization. He had also shown a far greater
understanding of conditions in the crown forests than any of his predecessors. At the local
level, the board was able to improve its image as a new generation of officials who were
better equipped to cope with affairs in the crown forests entered the inspectorates and
management districts.

The fear of exhausting the country’s forest resources is an ever-present problem, but it
is impossible to compare the manifestations of this at different points in time. Each gene-
ration creates its own cultural image of the forest irrespective of previous events and tra-
ditions. One interesting observation is that public opinion frequently tends to come down
exclusively on the side of utilitarianism or exclusively on the side of humanism and
nature conservation, although the majority of people probably espouse views that lie
somewhere between these extremes.

As far as the forest administration is concerned, it may be said that the forests were
exploited in the 19th century very largely in a utilitarian spirit, so that settlement and the
attempts of local people to extract a living from the forests were regarded as a threat to
timber yields, although it may also be said that the local people had a utilitarian attitude to
the forests, as a source of livelihood that both commanded respect and aroused hatred.
The confrontation was thus one that involved two utilitarianist philosophies, one local and
the other national in character, and in the end it was the national one that prevailed. The
interests of the rural people of Northern Finland were incompatible with those of the
crown in the 19th century.

The image attached to the Forestry Board began to alter during the 1890s, as new men
took control. Hannikainen, as a Fennoman and Finnish speaker, became a familiar figure
in the public eye during the decade and his view of the management of the crown forests
as a matter of relevance to agriculture in general and not the exclusive province of
forestry coincided far better with the Finns’ general understanding of the situation.

The work done by the various committees set up to look into the questions of the
crown forests, settlement and the status of the landless population also had the effect of
silencing some of the criticism previously levelled at the Forestry Board. Although the
issue of settlement on state lands was not finally resolved until after Finland had gained
independence, some inroads were made into the problem in the early years of the new
century. The occupational structure of the rural communities began to alter, tar burning
declined in importance and it became more common to put cattle out to graze in fenced
pastures, so that farmers engaged in livestock rearing were less often at odds with the
forest administration.

The role and purpose of the forests as a natural resource yielding the maximum pos-
sible volumes of timber is no longer the only priority nowadays, and people have begun
to speak increasingly often of the multiple use of forests and of their value to the nation,
not merely as a national asset. At the same time, constant discussions are taking place on
what are the ‘correct’ forest management methods. Our present-day environmental prob-
lems mean that regeneration of the forests is by no means a foregone conclusion, and vir-
tually all those concerned are now prepared to admit this.

When the Forestry Board was created in the 19th century, no analyses were made of
the repercussions of this, for priority was given to calculations of the revenues to be
obtained from the sale of timber from the crown forests. No account was taken of con-
flicts of interest or values, nor was any provision made for facing up to such issues. It was
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merely assumed that the matter would be settled by the incomes accruing to the rural
people from work carried out in the forests. On the other hand, the local population was
similarly unable to analyse the situation with regard to use of the forests, for people were
still learning the rudiments of rational, or more precisely economically productive, forest
exploitation. The age of enlightenment in the Finnish forests was only just beginning.

Particularly illustrative is the oracular comment made by E. V. Strömborg after about
two years’ experience as a forester in the Siikajoki management district:

”If the amount of timber stolen from the forests were to be taken as a measure of
the morality of the population of the province of Oulu, the verdict would be hor-
rifying. But the judgement of history will have to be especially lenient in this mat-
ter, remembering the extent to which these people are dependent on the sale of
such timber, the extent to which the value of the forests is underrated and the
extent to which the state forests have been and still are open to everybody, so that
all can see that the vast reserves contained in them are not used as they should be
but allowed to rot.”

Although the purpose of historical research is not to ‘pass judgement’, the present fin-
dings fully support Strömborg’s view of the situation and make it a good deal easier to
appreciate why people were suspicious of the ‘gentleman foresters’. 



Lähdeluettelo

I  Painamattomat lähteet

Oulun maakunta-arkisto (OMA)

Metsähallitus
Tarkastuspiirit

Iin tarkastuspiirin arkisto (Iin tpa)
Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaari 1860–1865
Ad:1, Oulun läänin lääninmetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjat 1853–1859
Ad:2, ylimetsänhoitajan virantoimituspäiväkirja 1860–1898
Ba:1, nimikirjat, metsänvartijaluettelot
Bc:1, kalustoluetteloita 1860–1920
Bd:1, metsänhaaskausluetteloita 1860–1885
Bd:2, metsänhaaskausluetteloita 1860–1882
Bf:1, kruununmetsätorppien luetteloita 1869–1921
Bf:5, mäkitupia koske. tilus- ym. luetteloita 1860–1866
Bg:2, luetteloita kaskimaista
Bg:5, luettelo tervanpolttajista 1863–1865
Ca2:1, Iin tarkastuspiirin pöytäkirjat 1869–1895
Ea2:1, maaherralta ym. saapuneet kirjeet 1860–1877
Ea2:2, saapuneet kirjeet Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitajalle kuvernööriltä ja eri henki-
löiltä 1861–1894
Ea4:1, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1860–1874
Ea4:2, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1875–1877
Ea4:3, Iin hoitoalueelta saapuneet kirjeet 1878–1886
Ea4:16, Kuusamon hoitoalueesta saapuneet kirjeet 1860–1874
Gb:1, puuhuutokauppapöytäkirjat 1861–1884
Ha:1, kruununmetsätorppien verollepanoasiakirjoja 1860–1922
Ha:2–3, kruununmetsätorppien vuokrasopimuksia, ehdotuksia, luetteloita ym 1862–1908
Ha:3, kruununmetsien asuttamista koskevia tietoja ja ehdotuksia
Hb:4, häätöpäätöksiä ja hovioikeuden päätöksiä 1863–1894
Hb:5, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia v. 1862–74
He:1, puutavaran kauppakirjoja 1864–91
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Hi6:1, erilaisia hoitoalueelta lähetettyjä ilmoituksia 1864–1874
Kajaanin tarkastuspiirin arkisto (Kajaanin tpa)

Ba:1, metsävirkamiesten matrikkeli 1860–
Db:1, vuosikertomuksia 1860–1878

Kemin tarkastuspiirin arkisto (Kemin tpa)
Ed:1, hoitoalueitten vuosikertomukset 1860–1881
Hb:1, hakemuksia metsänvartijan virkoihin 1866–1875

Oulun tarkastuspiirin arkisto (Oulun tpa)
Aa:1, saapuneiden kirjeiden diaareja 1852–1879
Ad:1, virantoimituspäiväkirjoja 1860–1876
Cb:1, puuhuutokauppapöytäkirjoja 1862–1871
De:1, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia
Db:1, vuosikertomukset eri hoitoalueilta
Gd:1, päivätyölistoja 1860–1878
Ea:8, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta 1860–79
Ed:1, metsänvartijan toimeen tulleita hakemuksia
Hc:1, niittymaiden vuokrausta koskevia sopimuksia

Oulujärven tarkastuspiirin arkisto (Oulujärven tpa)
Ba:1, luetteloita metsänvartijoista ja metsänvartijatiloista 1882–1921
Db:1, vuosikertomukset 1879–1910
Ea4:33, saapuneet kirjeet Kalajoen hoitoalueelta

Hoitoalueet
Haapaveden hoitoalueen arkisto (Haapaveden ha)

Aa1:1, saapuneiden kirjeiden diaarit 1860–1903
Bb5:1, haaskausluettelot
Da:1, kirjekonseptit 1860–1899

Hyrynsalmen hoitoalueen arkisto (Hyrynsalmen ha)
Bb5:1, metsänhaaskausluettelot 1881–1882

Iin hoitoalueen arkisto (Iin ha)
Ad1:1, virantoimituspäiväkirja 1860–1886
Ad1:2, virantoimituspäiväkirja 1887–1903
Bd:1, kaskimaa-, tervapuu, metsänhaaskuu ja metsänhakkuuluettelot
Bd6:1, kaskimaa-, tervapuu, metsänhaaskuu ja metsänhakkuuluettelot
Be11:1, tilejä laidunveromerkeistä, eläinten laiduntamista koskevia asiakirjoja v. 1874–
1887
Be11:2, luetteloita valtiolle kuuluvista niityistä 1863–1878
Be11:3, valtiolle kuuluvien niittyjen vuokrauspöytäkirjoja 1871–1878
Be12:1, luettelo kaskimaista n 1866–1871. Kaskeamissopimuksia 1863–1873
Bg2:3, valtionmaaluettelot
Db:1, kuulutuksia 1865–1891
He3:1, kruununtorppia koskevia luetteloita, verollepanoja 1864–1886
Hg1:1, kartanselitys- ja metsänarviokirja sekä metsänhoidontarkastusasiakirjat 1910–
1911
Hi1:2, hoitoalueen vuosikertomuksia ja selostuksia valtionmetsätaloudesta 1901–1920

Kalajoen hoitoalueen arkisto (Kalajoen ha)
He3:1, sisällön mukaan osastoittain järjestetyt asiakirjat, maankäyttöä ja asutusasioita
koskevat

Kajaanin hoitoalueen arkisto (Kajaanin ha)
Cb1b:1, rikosasiain kuulustelupöytäkirjoja ja kihlakunnan oikeuden pöytäkirjaotteita
1890–1920
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E2b:1, sekalaisia kiertokirjeitä 1861–1899
E3a1:1, senaatin, hovioikeuden ja kuvernöörinviraston päätöksiä ja kihlakunnanoikeuden
pöytäkirjaotteita 1873, 1882, 1895–1917

Kemin hoitoalueen arkisto (Kemin ha)
AIVa:1, päiväkirja metsänhoitajan virkatehtävistä 1881–1895
BVc:1, luettelo metsänvarkauksia koskevista oikeudenkäynneistä ja rangaistuksista
1881–1895
HIf:1, vastaus v. 1868 komissiolle

Kestilän (Siikajoen) hoitoalueen arkisto (Kestilän ha)
Bb5:1, metsänhaaskausluetteloita 1875–1900
Be11:1, luetteloja henkilöistä, jotka ovat käyttäneet karjaansa laitumella valtion maalla
1875–1900

Muonion hoitoalueen arkisto (Muonion ha) 
BIb:1, metsänhoitajien ansioluetteloita 1875
BVf:1, sekalaiset muut luettelot
EVg:1, muut luettelot

Pohjois-Taivalkosken hoitoalueen arkisto (Pohjois-Taivalkosken ha)
Be:2, luetteloita rasite- ja nautintaoikeuksista sekä niihin liittyviä asiakirjoja
Ce:1, metsänvartija- ja kruununmetsätorppien pöytäkirjoja 1878–1936

Rovaniemen hoitoalueen arkisto (Rovaniemen ha)
AIVa:1, aluemetsänhoitajan virantoimituspäiväkirjoja

Simon hoitoalueen arkisto (Simon ha)
Be12:1, luettelo kaskimaista 1869
Da:1, kirjekirja 1860–1889

Sodankylän hoitoalueen arkisto (Sodankylän ha)
BVd:1, metsänhaaskausta koskevat luettelot 1870–71, 1878
DIa:1, kirjekonseptit 1860–1881
HId:1, vuosikertomukset 1860–1917

Tornion hoitoalueen arkisto (Tornion ha)
BIa:1, matrikkeli metsänpalvelijoista
BVc:1, metsänhaaskausluetteloja 1866, 1868–1882
BVe:1, luetteloja kruununmailla laitumella käyneiden eläinten omistajista ja heidän lai-
dunmaksuistaan 1878–1879
Cib:1, kruununmetsätorppien katselmuspöytäkirjoja
DIa:1, kirjekonseptit 1860–1867
DIa:2, kirjekonseptit 1868–1872
DIa:3, kirjekonseptit 1873–1875
EIIa3:1, luettelo Ylitornion pitäjässä v:sta 1884 alkaen verotetuista uudistaloista
EVf:1, metsänhaaskausta ym riita-asioita koskevia hovioikeuden ja kihlakunnan oikeuden
päätöksiä ja pöytäkirjaotteita 1867–1892
GId:1, metsävarkauksien tutkimustöihin myönnettyjen määrärahojen tilityksiä 1872–1882
GId:2, sekalaisia tiliasiakirjoja 1861–1882

Vaalan (Muhoksen) hoitoalueen arkisto (Vaalan ha)
Da1:1, Muhoksen piirin aluemetsänhoitajan kirjekonseptit 1860–1887
Hh15:1, mäntypuiden istutus ja hoito-ohje kesäkuu 1870
Hi1:1, Muhoksen hoitoalueen vuosiselostukset 1860, 1862–1886

Kruununvoudit
Kemin kihlakunnan kruununvouti (Kemin kkkva)

EIIa:1, vuodentulokertomukset 1857–1863
EIIa:2, vuodentulokertomukset 1864–1871
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EIIa:3, vuodentulokertomukset 1872–1880
Kajaanin kihlakunnan kruununvouti (Kajaanin kkkva)

EIIa:2, vuodentulokertomukset 1869–1881, liitteinä nimismiesten lähettämät kertomus-
taulukot piireistään
EIIa:4, nimismiesten 5-vuotiskertomuksia eri vuosilta

Lapin kihlakunnan kruununvouti (Lapin kkkva)
CVI:1, nimismiesten kertomukset 1871–1880

Oulun kihlakunnan kruununvouti (Oulun kkkva)
EIIa:2, nimismiesten 5-vuotiskertomuksia 1858–1876
EIIa:3, kruununvoudin kertomukset kaupan, maanviljelyksen ja elinkeinojen tilasta

Salon kihlakunnan kruununvouti (Salon kkkva)
EIIa:3, kruununvoudin kertomukset kaupasta, maanviljelyksestä ja elinkeinojen tilasta
1842–1875, kruununvoutien kertomuksia 1899–1906

Tuomiokunnat
Lapin tuomiokunta (Lapin tka)

CIa:35, Muonion käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1879
CIa:37, Muonion käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1881

Kajaanin tuomiokunta (Kajaanin tka)
CIVa:87, Paltamon käräjäkunta, talvikäräjät 1865

Kemin tuomiokunta (Kemin tka)
CIa:49–103, Pudasjärven käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1861–1900

Salon tuomiokunta (Salon tka)
Bb2:1, luetteloja käräjillä syytetyistä ja tuomituista henkilöistä
CIIIa:78, Kalajoen käräjäkunta, talvi- ja syyskäräjät 1861–1862
CIVa:1, Sievin käräjäkunta, talvi ja syyskäräjät 1893

Nimismiehet
Iin piirin nimismiehen arkisto (Iin na)

D IV:1, vuosikertomukset
Kalajoen nimismiehen arkisto (Kalajoen na)

CIIIa:1, rikosasiain pöytäkirja 1860–1929

Henkikirjoittajat
Kemin kihlakunnan henkikirjoittaja (Kemin kkha)

Bb:31, henkikirja 1884

Oulun lääninkanslian arkisto (OLKA)
Ea4:748, saapuneet kirjeet
Hb:3, Oulun läänin maaherran vuosikertomukset 1840–1875

John Norblad, Mina Minnen 1850–1889 (mikrofilmi)

Kemi-yhtiön arkisto (järjestämätön)
Kunnittain asiakirjat metsä- ja tilakaupoista 60/II
Tiloittain olevia asiakirjoja mm. metsä- ja tilakauppoja koskevia 60/II

Muut
Sievin kirkonarkisto (Sievin ka)

III Cc:1, pappilan inventointi
II Ef:5, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia 1830, 1837–1840, 1855–
1863, 1868
II Ef:6, viranomaisilta ja yksityisiltä saapuneita kuulutuksia 1871–1877
II Ef:7, saapuneita kuulutuksia 1878–1880
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Kansallisarkisto (KA)

Metsähallitus (Mha)
Ba 2, metsänvartijain matrikkeli
Bg 1, muut luettelot 1860–1885
Bo 1, luettelot metsänhaaskauksista 1862–1869
Eh 5, metsätorppien vuokrasopimukset 1869–1874
Eh 6, metsätorppien vuokrasopimukset 1875–1886
Eh 10, metsätorppien vuokrasopimukset
Ee 106, asiakirjat vuosina 1908–1909, 1922 toimitetusta metsänhoidontarkastuksesta
Taivalkosken hoitoalueessa Iin tarkastuspiiriä
Ej 6, metsänhoitajien, -vartijoiden ja metsätyönjohtajien tilojen katselmuspöytäkirjat 1875–
1944
Ez 2, hätäaputöiden järjestämistä koskeva asiakirjavihko 1863
Ez 3, Kemin, Oulujärven ja Iin tarkastuspiirien ylimetsänhoitajien kirjeet ja luettelot varoituk-
sen saaneista metsänvartijoista 1908
Eå 1, saapuneet vastaukset kiertokirjeeseen 22.5.1851, jossa pyydetään tietoja metsien tilasta,
puulajeista, vesistöistä ym.
Ee 106, metsätalouden tarkastuskirjat ja metsätaloussuunnitelmat, Pohjois-Taivalkoski 1908–
1922

Senaatin maanviljelystoimikunta (Senaatin mvtmka)
Hb 1–2, kruununmetsiä koskevia asiakirjoja 1853–1888

Hannes Gebhardin arkisto
saapuneet kirjeet

A. G. Blomqvistin arkisto
saapuneet kirjeet

C. G. M. von Kraemerin kokoelma
C5/13/V senator C. G. M. von Kraemer efterl. papper

Suomen Metsänhoitajaliiton kokoelmat

Arvi A. Koivisto, Luettelo perinnekirjoituksista
Kopiot Lahja Hyvärisen saamista kirjeistä, Mh EIa Blomgren os. Hyvärinen

II Painetut lähteet

II.I Lähde- ja asiakirjajulkaisut

Asetukset
Finlands författnings samling XII. Helsingfors 1849
Keisarillisen majesteetin Armollinen julistus väliaikaisen Forstmestaruus- eli Metsähalli-
tusstaatin säätämisestä Suomeen 14.1.1851
Keisarillisen Majesteetin Armollinen julistus Metsistä Suomen Isoruhtinaanmaassa
9.9.1851
Samling av landtmäteriförfattningar. C. W. Gyldén. Helsingfors 1853
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus metsänhoitoammatin järjestämisestä Suo-
messa olevain kruununmetsäin hoitoa ja hallitusta varten, 7.5.1859
Keisarillisen Majesteetin armollinen Ohje-sääntö, koskewan kruununmetsäin hallitusta
Suomen Suuriruhtinanmaassa, 13.5.1859
Metsälaki 3 pltä syysk. 1886
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Komiteanmietinnöt
Förslag till Ny Skogs-Ordning, 28.2.1842
Kommissionen 1867, Kommissionens för undersökning af förhållandena inom kronosko-
garne i Finland, Underdåniga berättelse om de af kommissionen under sommaren år 1866
inom kronoskogarne i Tavastehus, Åbo och Björneborgs, Wasa och en del af Uleåborgs
län verkställde resor om dervid gjorde iaktagelser. Helsingfors 1867
Kommissionen 1868, Kommissionens för undersökning af förhållandena inom kronosko-
garne i Finland, Underdåniga berättelse om de af kommissionen under sommaren år 1867
inom kronoskogarne i Kuopio och en del Uleåborgs län verkställde resor och därvid
gjorde iakttagelser. Helsingfors 1868
Komiteanmietintö 1872:2, Kommissionens för undersökning av förhållandena inom kro-
noskogarna i Finland slutliga yttrande och förslag i ämnet. Helsingfors 1872
Komiteanmietintö 1874:2, Ifrån komitén för bedömande af frågan om befarad öfveraf-
verkning i Finlands skogar
Komiteanmietintö 1880:3, Siltä komitealta, joka Armossa on asetettu valmistamaan ehdo-
tusta uudeksi yleiseksi metsälaiksi Suomelle
Komiteanmietintö 1883:1, Liikahakkauksista Suomenmaan metsissä
Komiteanmietintö 1888:3, Från komitén för revision af gällande stadganden om disposi-
tion af kronans allmänningar och öfverloppsjordar
Komiteanmietintö 1891:2, Från komitén för revision av stadganden angående villkoren
vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne i Finland
Komiteanmietintö 1898:5, Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta
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