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JOHDANTO
Tutkin

pro

gradu

-tutkielmassani

metsähallinnon

toimintaa

ja

merkitystä

Metsähallituksen Ranuan hoitoalueella vuosina 1905−1939. Hoitoalueen perustamisen
myötä Metsähallituksen ote kruununmetsistä lujittui ja metsähakkuut laajenivat
vuosikymmenten aikana. Metsähallituksen omat hankintahakkuut alkoivat vuonna
1926. Vuonna 1917 perustetun Ranuan kunnan alueella toimi vuoteen 1923 asti kaksi
Metsähallituksen hoitoaluetta. Ranuan ja Ylisimon hoitoalueet yhdistettiin yhdeksi
hoitoalueeksi vuonna 1923.

Historiallinen tausta
Metsähallinnon synty Suomen suuriruhtinaskuntaan
Suomalaisen metsähallinnon juuret sijoittuvat 1800-luvun puoliväliin. Metsähallinnon
muotoutumisen tärkeimpänä vaikuttajana voidaan pitää senaattori Lars Gabriel von
Haartmania1, joka keväällä 1848 lausui uudesta metsäasetusluonnoksesta seuraavaa:
Vaikkapa maanviljelyksemme kehittyisikin, ei maamme sittenkään voi
kilpailla sen tuotteilla maailman markkinoilla edullisemmassa asemassa
olevien maiden kanssa. Maamme metsiin on luonto sijoittanut ainoan
rikkautemme ja taloudellisen riippumattomuutemme lähteen. Jos metsiä
hoidetaan huonosti ja hävitetään, niin loppuvat meiltä varat sellaisten
tavaroiden ja teollisuustuotteiden vaihtamiseen, joita ei oma maamme
voi aikaansaada.2
L. G. von Haartmanin tavoitteena oli saattaa valtion metsät järjestetyn metsänhoidon
alaisiksi. Hänen näkemyksensä mukaan tätä työtä toteuttamaan tuli luoda oma
metsävirkamiehistö.3 Taustalla oli huoli maan metsien häviämisestä, sillä kaskeaminen
1

Åberg 2009, 22. Vapaaherra Lars Gabriel von Haartman (1789–1859) oli 1840- ja 1850-luvuilla
Keisarillisen Senaatin vaikutusvaltaisin mies. Hän oli senaatin jäsen vuodesta 1830,
finanssitoimituskunnan päällikkö 1840–1858 ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja 1841–1858.
Hän toimi siis samanaikaisesti sekä nykyistä pääministerin että valtionvarainministerin asemaa
vastaavissa tehtävissä.
2
Laitakari 1960, 16–17.
3
Laitakari 1960, 17.
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ja tervanpoltto olivat hyvin yleisiä metsänkäyttömuotoja maamme saloseuduilla.
Rannikkoseutujen puupula oli taas voimakkaan laivanrakennuksen perua. Von
Haartman sai tavoitteensa melkein täydellisesti läpi, ja kruunun metsien hoitoa
pohtimaan asetettiin uusi komitea heti vuonna 1849. Tammikuussa 1851 annettiin
ensimmäinen

julistus

väliaikaisen

metsänhoitolaitoksen

perustamisesta.

Metsänhoitolaitos ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ollut itsenäinen, vaan se toimi
maanmittauksen ylihallituksen yhteydessä.4
Vakinaistettu metsähallinto aloitti toimintansa vuonna 1859, vaikkei se silloinkaan vielä
ollut itsenäinen virasto.5 Asetus itsenäisestä metsänhoitohallituksesta annettiin
1.8.1863, ja toiminta alkoi vuoden 1864 alusta. Metsänhoitohallitus oli kuitenkin
edelleen senaatin vallan alainen. Esimerkiksi rahankäyttöön sekä puun ja muiden
metsätuotteiden myyntiin tuli anoa senaatin lupa. Alueellisesti organisaatiossa
päädyttiin supistettuun aluejakoon luomalla 11 tarkastuspiiriä ja 50 hoitoaluetta.6 Jako
erosi suuresti siitä, minkä saksalainen metsäakatemian johtaja Edmund von Berg oli
vuoden 1958 tarkastusmatkansa jälkeen esittänyt. Tämä malli oli ollut myös päättäjien
tavoitteena.7 Metsähallinnon rakenteesta tuli neliportainen: keskushallinto –
tarkastuspiiri (ylimetsänhoitaja) – hoitoalue (aluemetsänhoitaja) – vartiopiiri
(metsänvartija).8 Organisaation periaatteet säilyivät 1920-luvulle, jolloin tarkastuspiirit
muuttuivat piirikuntakonttoreiksi. Hoitoalueet sen sijaan säilyivät yhtenäisenä
hallinnonportaana aina 1990-luvulle saakka.9

4

Laitakari 1960, 18.
Åberg 2009, 37.
6
Åberg 2009, 38.
7
Laitakari 1960, 23.
8
Åberg 2009, 39.
9
Ranuan hoitoalueen yleiskuvailutiedot Arkistolaiton www-sivut.
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&hakuNimi=Ranuan+hoit
oalue&hakuVapaaSana=&hakuAsiaSana=&hakuNimiLaji=keski&hakuAmLuokka=17.5.3&hakuKuvailuTas
ot=AM&hakuTekstiTyypit=KA.10&hakuTekstiTyypit=KA.20&hakuTekstiTyypit=KA.40&hakuTekstiTyypit=
KA.140&hakuTekstiTyypit=KA.120&hakuTekstiTyypit=KA.130&hakuArkistoTyypit=V&hakuArkistoTyypit=
Y&hakuSailArkisto=MikaTahansa&hakuAlkuVuosi=&hakuLoppuVuosi=&search=Tee+haku
5
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Metsähallinnon puitteet ja muutos Pohjois-Suomessa
Pohjois-Suomen10 osalta metsähallinnon kehityksen olennaisimpia asioita olivat eri
hallintoalueiden koot. 1870-luvulla suoritettujen tarkastusten myötä saatiin tarkempaa
tietoa tarkastuspiirien ja hoitoalueiden todellisista suuruuksista. Saaduista luvuista
voitiin todeta, että Pohjois-Suomen kaikki hoitoalueet olivat suurempia kuin alun perin
suunnitellut tarkastuspiirit. Alussa maan pohjoisosaan luotiin Kemin, Iin, Oulun ja
Kajaanin tarkastuspiirit11. Tarkastuspiirit jakautuivat 19 hoitoalueeseen. Ensimmäiset
metsänhoitajat asetettiin Oulun lääniin vuoden 1860 aikana, ja hoitoalueet pysyivät
samoina vuosisadan vaihteeseen saakka. Alueella toimi neljä ylimetsänhoitajaa, 18
metsänhoitajaa ja 27 metsänvartijaa.12
Pohjois-Suomen

kruununmetsien

Metsähallituksessa

uudelleenjärjestely

tapahtuneisiin

henkilö-

1900-luvun

ja

alussa

liittyi

organisaatiomuutoksiin.

Metsähallituksen johtoa muutettiin enemmän kollegiaaliseen muotoon vuonna 1908,
ja hoitoalueiden määrä kasvoi huomattavasti. Hoitoaluemuutosten myötä, vuonna
1905 perustetut Ranuan ja Ylisimon hoitoalueet erotettiin Iin ja Simon hoitoalueista.13
Metsähallituksen ylijohtajana toimi vuoden 1902 toukokuuhun saakka vapaaherra Carl
Ernest Wrede.14 Sortokauden aikana syntyneen poliittisen paineen myötä Wrede joutui
eroamaan Metsähallituksen ylijohtajan paikalta. Toimessaan Wrede oli ollut vuodesta
1893. Wreden seuraajaksi valittiin metsänhoitaja Peter Woldemar Hannikainen.15 Hän
edusti

vanhasuomalaista

puoluetta

ja

sitä

kautta

venäläistämispolitiikassa

myöntyväisyyslinjaa.16
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Tässä käsitän Pohjois-Suomella entiset Lapin ja Oulun läänin alueet.
Kts. liite 1.
12
Ruuttula-Vasari 2004, 42.
13
Alueellisesti nämä kaksi hoitoaluetta sijaitsivat vuonna 1917 perustetun Ranuan kunnan alueella.
14
Wrede, Carl Ernest, Anjala 17.5.1850–3.6.1927 Nastola. Vapaaherra, Evon metsäopisto 1876. Ennen
siirtymistä Metsähallituksen johtoon toimi mm. Oulujärven ja Viipuri-Mikkeli läänin tarkastuspiirin
ylimetsänhoitajana. Suomen metsänhoitajat 1859–1931, 518.
15
Hannikainen, Peter Woldemar, Parikkala 4.4.1858–4.9.1928 Helsingissä. Evon metsäopisto 1878.
Ennen pääjohtajakauttaan mm. sotilasvirkatalojen metsänhoitaja v. 1880–1892 ja v. 1892–1902
Metsähallituksen vt. metsäinsinööri. Suomen metsänhoitajat 1859–1931, 145.
16
Åberg 2009, 63; Hertz 1934, 65. Hertzin teoksessa asiankäsittely saa hieman värittyneemmän kuvan,
mutta syynä tähän lienee etenkin 1930-luvulla vallinnut ajattelutapa ja pyrkimys vahvistaa nuoren
tasavallan historiaa.
11
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Hannikaisen nimitys Metsähallituksen ylijohtajaksi oli siinä mielessä merkityksellinen,
että kaikki hänen edeltäjänsä olivat olleet ruotsinkielisiä. Täten kielikysymys tuli
näyttelemään suurta roolia Hannikaisen ylijohtajakauden muutoksissa. Suomen kieli
syrjäytti ruotsin metsähallinnossa. Kielimuutos näkyi muun muassa siinä, että kun
Metsähallituksen kirjeenvaihto muuttui pääosin suomenkieliseksi, hallituksen sihteeri
erosi tehtävästään.17 Yksistään Hannikaisen saavutukseksi ei Metsähallituksen
kielimuutosta voida laskea, sillä samana vuonna sattui astumaan voimaan myös
kieliasetus, jolla suomesta tuli virallinen kieli ruotsin rinnalle.18
Prosentuaalisesti valtionmetsät sijoittuivat lähes kokonaan pohjoisimpaan Suomeen.
Pääosa valtionmetsistä oli alueella, jossa isojako oli keskeneräinen tai ei ollut vielä
alkanut ja asutus oli harvaa. Pohjoisen neljästä tarkastuspiiristä Oulun tarkastuspiiri oli
pienin, käsittäen sekin melkein 300 000 hehtaaria laajan alueen. Keski- ja LounaisSuomen hoitoalueiden koko oli 1870-luvulla keskimäärin 25 000 hehtaaria. Oulun
läänissä laskettiin 1800-luvun lopulla olevan valtionmaata 12,6 miljoonaa hehtaaria eli
76 prosenttia koko läänin pinta-alasta. Valtionmaasta 4,5 miljoonaa hehtaaria
laskettiin olevan kasvavaa metsämaata. Kokonaisuudessaan kasvavaa metsämaata
laskettiin alueella olevan 8,3 miljoonaa hehtaaria. 19
Metsänhoitotöihin ei pohjoisessa juurikaan ehditty 1800-luvun aikana keskittyä, vaan
metsähallinnon pääasialliset tehtävät kruununmetsissä painottuivat sahapuiden
laskemiseen,

metsäpalojen

ja

luvattoman

metsänkäytön

estämiseen

sekä

uudisasutuksen valvontaan.20
Valtion metsähallinnon perustaminen ja sahalaitosten vapautuminen sattuvat
ajallisesti yksiin. Suomen ensimmäinen höyrysaha perustettiin Iin Kestilään, mutta silti
ei

voida

sanoa,

että

pohjoisen

metsät

olisivat

näytelleet

suurta

roolia

suurruhtinaskunnan teollistumisen ensimmäisessä vaiheessa. Huolimatta siitä, että
1860-luvulla kunnostettiin Oulun läänin jokia paremmiksi uittoväyliksi, eivät läänin
sahateollisuusyrittäjät pystyneet vastaamaan valtionhallinnon toiveisiin potentiaalisina

17

Hertz 1934, 66.
Åberg 2009, 63.
19
Ruuttula-Vasari 2004, 41–45.
20
Ruuttula-Vasari 2004, 65.
18
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sahatavaran ostajina. Alueella ei ollut yrittäjien näkökulmasta riittävästi ostajia ja
rahatalous oli kehittymätöntä. Maanlaajuisesti vuosina 1874–1883 sahatusta puusta
vain 10,5 prosenttia tuli kruununmetsistä, ja vuosina 1884–1893 vastaava luku oli
edelleen vain 13,8 prosenttia. Suomen sahoista joka kymmenes sijaitsi Oulun läänissä,
ja tuotannosta kymmenys tuli samalta alueelta.21

Elinolosuhteet ja uudisasutus Ranualla 1800-luvun lopulla
Valtion metsähallinnon synnyn myötä vapaan asutuksen syntyminen kruunun metsiin
vaikeutui. Vuosina 1851–1875 koko Suomeen perustettiin 760 uudistilaa, joista suurin
osa pohjoiseen. Samaan aikaan perustettiin 660 kruununmetsätorppaa22, joista osasta
alettiin sittemmin 1870- ja 1880-luvuilla tehdä itsenäisiä uudistiloja. Ruotsin vallan
loppuaikana oli perustettu keskimäärin 144 tilaa vuodessa, mutta 1800-luvun
puolenvälin jälkeen määrä oli enää noin 30 tilaa. Vuosina 1877 ja 1892 annettujen
asetusten myötä kruununmaille kohdistuva asutustoiminta vaikeutui edelleen.23
Senaatin vuoden 1877 päätös tarkoitti, että viljelyskelpoista valtion maata saisi
luovuttaa

uudistilojen perustamiseen

vain, mikäli

se

ei

haitannut

valtion

metsätaloutta. Valtion metsänhoidolle tarpeelliseksi katsotut maat oli erotettava
kruununpuistoiksi24,

ja

kruununpuistoksi

julistaminen

sekä

uudistilojen

muodostaminen tulivat metsähallinnon metsänhoitajien tehtäviksi.
Muutosten jälkeen metsähallinto sai erittäin suuren vallan asutustoimintaan, joka
aikaisemmin oli kuulunut maanmittauslaitokselle. Lisäksi metsähallinto pääsääntöisesti
vastusti metsien ja maan luovutusta uudistiloihin.25 Uudisasutustoiminta vaikeutui
huomattavasti ja muuttui käytännössä pelkästään kruununmetsätorppariudeksi.
21

Ruuttula-Vasari 2004, 83–84.
Varsinainen kruununmetsätorppa-käsite alkoi muotoutua vasta 1860-luvun lopulla,
sitä ennen puhuttiin kruununmaiden asuttajista yleisesti mäkitupalaisina. Vasta myöhemmin
kruununmaiden asuttajat on määritelty selvästi kruununmetsätorppareiksi.
23
Ruuttula-Vasari 2004, 99.
24
Kruununpuistolla tarkoitetaan metsähallinnon metsätalouden harjoittamista varten muodostettua
aluetta. Vuonna 1851 annetun asetuksen mukaan valtion omistamista maista oli erotettava
kruununpuistot valtionmaina pysytettäviksi, kun taas muut maat voitiin antaa uudisasutukseen.
Metsähallinnon lähtökohtana oli se, että vain kruununpuistoiksi erotetut valtionmaat olisivat
olleet metsähallinnon alaisia. Muut valtionmaat olivat maaherran valvonnassa, ja varsinaisten
kruununpuistojen erottamista piti edelleen jatkaa. Laitakari 1960, 22.; Ruuttula-Vasari 2004, 41.
25
Åberg 2009, 46.
22
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Metsien arvo kasvoi jyrkästi, joten korvet olivat arvokkaampia metsinä kuin peltoina.26
Torpat

toimivat

kuitenkin

edelleen

asutuksen

varaventtiilinä.

Esimerkiksi

Tornionjokilaaksossa ja Ranualla metsätorppien perustaminen oli jaksottaista, ja se
liittyi metsäteollisuuden korkeasuhdanteisiin. Uusien metsänhoitajien ensimmäinen
tehtävä oli laittaa kruununmetsien asutus järjestykseen. Tehtävä oli vaikea ja
pitkäaikainen.27
Ranuan alueella 1800-luvun asutuksen kulminaatiovaihe sijoittui valtakunnallisen
metsähallinnon perustamisen aikaan, mutta myös metsien arvonnousuun 1850–1870luvuilla. Tähän samaan aikaan seudulla toimitettiin myös isojako, joka luonnollisesti loi
valtion metsäomistuksen mutta myös vakiinnutti tilojen maanomistuksen. Muutosten
myötä myös metsänhaaskaus eli metsien luvaton käyttö vähäni. Seudun asutukseen
vaikutti kruununmaiden asutusta säätelevien lakien lisäksi myös se, että yksityisten
tilojen jakaminen ja lohkominen helpottui. Vuosien 1810–1910 maakirjaan merkittyjen
talojen määrä kaksinkertaistui 24:stä 40:een ja savuluku kolminkertaistui 24:stä
68:aan.28
Kruununmetsätorppien määrän kasvu oli ennen Ranuan hoitoalueen perustamista
huima. Vuonna 1870 Ranuan metsissä oli 30 kruununmetsätorppaa, ja vuonna 1900
niitä oli jo 135. Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden perustamisen jälkeisinä vuosina
1906–1909

perustettiin

64

uutta

kruununmetsätorppaa.

Ranuan

kunnan

perustamisvuonna 1917 kruununmetsätorppien määrä oli kasvanut 253:een. Ranua oli
suhteellisessa tarkastelussa ylivoimaisesti kruununmetsätorppavaltaisin seutukunta29.
Suhteellisista luvuista huolimatta 1800-luvun lopulla Simon, Rovaniemen ja
Pudasjärven takamaista koostunut alue oli erittäin harvaan asuttua seutua. Asutuksen
keskittymät olivat Ranuankylän alue ja Simojärven seutu. Ranuan väkiluku
viisinkertaistui vuosina 1860–1918. Tosin lähtökohta oli ainoastaan 600 henkeä.
Vuonna 1900 alueen väkiluku oli 1769, ja noin 40 prosenttia näistä oli
kruununmetsätorppareita.30

26

Ruuttula-Vasari 2004, 115.
Ruuttula-Vasari 2004, 106.
28
Hiltunen 1990, 79–80.
29
Hiltunen 1990, 90–92.
30
Hiltunen 1990, 96.
27
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Ranuan kunta perustettiin Rovaniemen, Simon ja Pudasjärven kunnista.31 Alueen läpi
kulkivat tiet Simojokivartta pitkin Simoon ja Pudasjärveltä Ranuankylän läpi
Rovaniemelle. Itäpuolelle kuntaa ei kunnollista tietä vielä kunnan perustamisen aikaan
ollut.32 Uittovesistöjen osalta alue kuului Simojoen ja Siuruanjoen latvavesistöihin.
Puiden uitto Simojoessa oli ongelmallista joen koskisuuden vuoksi.33
Ranuan alueen väestön toimeentulo oli täysin maasta lähtöisin. Katovuodet koettelivat
aluetta 1890-luvun alussa, ja tästä syystä kruununmetsätorppia vapautettiin usein
veronmaksusta. Karjatalouden perustana toimineet luonnonniityt jakautuivat alueella
hyvin epätasaisesti, pääsääntöisesti ne sijaitsivat alueen itä- ja keskivaiheilla. Vuonna
1882 parempaa niittyalaa oli yhteensä 1 610 hehtaaria.34

Tutkimustehtävä
Pro gradu -tutkimuksessani tutkin metsähallinnon toimintaa ja merkitystä Ranuan
hoitoalueella vuosina 1905–1939. Olennaisina tutkimuskysymyksinä ovat: Miten
Metsähallitus vaikutti alueen maan ja metsien käyttöön, oliko valvontatyö tehokasta
sekä miten metsähallinto toimi yleensä ja miten osana ympäröivää yhteisöä?
Tutkimuksen keskiössä on Metsähallituksen rooli ja toiminta. Otan huomioon myös
hoitoalueen organisoinnin ja henkilöstön.
Koska tosiasiassa hoitoalueen kullakin aluemetsänhoitajalla on ollut omalla alueellaan
suuri valta, tulen huomioimaan etenkin aluemetsänhoitajien toiminnan ja näkökulman
metsähallinnon toteuttajana.

Lisäksi nostan esille muista työntekijäryhmistä

metsänvartijat.
Ympäröivää yhteisöä lähestyn tutkimalla, mitä vaikutuksia hoitoalueen perustamisella
oli takamaana tunnetun alueen perinteiseen metsien käyttöön ja valvontaan sekä
alueen kehittymiseen ja mittavampaan metsien hyödyntämiseen. Tutkin myös, kuinka
alueen asukkaat suhtautuivat Metsähallituksen toimiin ja miten Metsähallituksen
toimet palvelivat alueen asukkaita. Selvitän, voidaanko Metsähallituksen sanoa
31

Onnela 1990, 149.
Kts. liite 2.
33
Huttunen 1990, 245.
34
Hiltunen 1990, 108 ja 114.
32
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palvelleen alueen tarpeita vai alueen palvelleen Metsähallituksen tarpeita. Mikä oli
aluemetsänhoitajien rooli tässä tilanteessa? Toteuttivatko he annetut määräykset
sellaisinaan, pystyivätkö he muokkaamaan ohjeistuksia alueen tarpeet huomioiden vai
oliko toiminta täysin irrallaan keskus- ja piirihallinnon määräysvallasta?
Tutkimusaiheena metsähallinnon hoitoaluetaso on erittäin mielenkiintoinen, koska
tutkimukseni kautta pystyy luomaan todellisen kuvan siitä, miten laajentuva
metsähallinto vaikutti paikallisten elämään. Aiheeni kautta voi myös tutkia, kuinka
itsenäisesti aluemetsänhoitaja pystyi toimimaan muiden metsähallintoon kuuluvien
henkilöiden kanssa syrjäisellä hoitoalueellaan.
Motivaationi aiheeseen syntyy myös sitä kautta, että olen itse kotoisin Ranuan kunnan
itäosasta, missä vielä tänäkin päivänä valtio on suurin metsänomistaja. Oma
valtionmetsien käyttöni on liittynyt metsästykseen ja virkistystoimintaan. Olen myös
kuullut kertomuksia käsittelyajan ja käsittelyajan jälkeisistä savotoista sekä itse
savottalaisista. Ikkunoistani on aina näkynyt metsän vihreä kulta.
Suomalaisessa metsähistoriantutkimuksessa metsähallinnon hoitoaluetaso on jäänyt
vähälle huomiolle. Tutkimukseni tuo uutta tietoa Metsähallituksen aluetason hallinnon
historiasta. Ranuan alueella asutus oli harvaa, ja iso osa asukkaista eli valtion mailla.
Metsien arvon noustessa ja hakkuutoiminnan ulottuessa yhä syvemmälle Ranuan
alueelle myös uudet virtaukset saavuttivat seudun.
Rajaan tutkimukseni alkuvuoden Ranuan hoitoalueen perustamisvuoteen 1905. Alue
kuului tuohon asti pääosin Iin hoitoalueeseen, ja samaan aikaan Suomeen ja etenkin
Pohjois-Suomeen

perustettiin

useita

uusia hoitoalueita.35

1900-luvun

alussa

Metsähallituksen toiminnan kannattavuus nousi puun kasvaneen menekin myötä.36
Rajaan tutkimuksen päättymisvuodeksi vuoden 1939. Tuohon vuoteen mennessä
muun muassa silloinen valtion maille suuntautunut asutustoiminta oli saavuttanut
lakipisteensä ja Metsähallituksen asema sekä toiminta olivat vakiintuneet kunnan
alueella. Kyseisen vuoden lopulla Suomi joutui sotaan Neuvostoliittoa vastaan, ja sotaaikaa kestikin Ranualla pitkälle vuoteen 1945 pois lukien välirauhan aika. Toisen
35
36

Laitakari 1960, 129.
Laitakari 1960, 126.
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maailmansodan aikainen ja jälkeinen metsäpolitiikka erosi paljon rauhan vuosista,
joten se olisi syytä käsitellä omana tutkimuksenaan.

Tutkimustilanne
Metsähallituksen historiaa on sen olemassaolon aikana tutkittu pariin otteeseen.
MATTI HERTZN tekemä Metsähallitus 75 vuotta valmistui vuonna 1934. Tutkimukseni
kannalta tärkeimmät Metsähallituksen historiaa käsittelevät teokset ovat vuonna 1960
valmistunut ERKKI LAITAKARIN Metsähallinon vuosisataistaival 1859–1959 ja vuonna
2009 ilmestynyt ANTTI PARPOLAN ja VEIJO ÅBERGIN Metsävaltio Metsähallitus ja
Suomi 1859–2009. Laitakarin teos antaa näistä kahdesta kattavamman kuvan
Metsähallituksen toiminnasta käsittelemälläni ajanjaksolla. Parpolan ja Åbergin
tutkimus käsittelee etenkin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, mutta senkin luoma
kuva metsähallinnosta päivitettyine tietoineen on tutkimukselleni tärkeä.
Laitakarin teoksessa kuvataan laaja-alaisesti Metsähallituksen eri puolia sen
ensimmäisen

sadan

toimintavuoden

aikana.

Kuvaukset

metsänhoidosta,

hakkuumenetelmistä, virkakunnasta ja organisaatiosta ovat kattavia. Näin ollen teos
tukee tutkimuskirjallisuutena hyvin tutkimustani.
ANNE RUUTTULA-VASARIN vuonna 2004 ilmestynyt väitöskirja "Herroja on epäiltävä
aina

–

Metsäherroja

kanssakäyminen

yli

kaiken"

kruununmetsissä

Metsähallituksen

vuosina

1851–1900,

ja

pohjoissuomalaisten
käsittelee

otsikkonsa

mukaisesti valtion metsähallinnon syntymistä ja vaikutusta Pohjois-Suomessa.
Tutkimukseni kannalta olennaista on, että Ruuttula-Vasarin työn kautta saan laajan
kuvan metsähallinnon aikaisemmasta vaiheesta myös Ranuan seudulla. Lisäksi saan
kaipaamaani vertailumateriaalia siihen, jatkuiko metsähallinnon alkuvuosikymmeniin
liittynyt kansalaisten epäluulo ja kyräily myös 1900-luvun vuosille.
Ranuan kunnan ja seurakunnan historiaa on tutkittu MAUNO HILTUSEN vuonna 1990
toimittamassa Ranuan historia -teoksessa. Hiltusen teos sisältää kattavan kuvauksen
Ranuan kruununmetsätorppien itsenäistymisestä ja tilattoman väestön asuttamisesta
1920- ja 1930-luvuilla. Näin ollen rajaan nämä asutusasiat tutkimukseni ulkopuolelle ja
käsittelen aihetta ainoastaan siitä näkökulmasta, miten asuttaminen vaikutti
Metsähallituksen toimintaan alueella.
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Ranuan historian artikkeleista tärkeimmät ovat JUKKA JUNTUSEN Väestöhistoriaa –
Suurten perheiden Ranua ja Asutustoiminnan pitäjä – Asutus kunnan perustamisesta
nykypäivään; PERTTI HUTTUSEN Ranuan elinkeinoelämän kehitys sekä Mauno Hiltusen
Ranua saamelaiskaudelta 1900-luvun alkuun.
TEIJO RYTTERI on teoksessaan Metsähallituksen yhteiskunnallinen vastuu vuosina
1859–2005 käsitellyt Metsähallituksen vastuuta ja sen kohtaamia kiistoja. Teos
käsittelee

tutkimusajaltani

maakysymystä,

valtion

maille

asuttamista

ja

Metsähallituksen taloudellista merkitystä Suomelle.
NIKO HÄNNISEN lisensiaatintyö Seurahuoneelta metsäkämpille, uittopuroilta tehtaille.
Veitsiluodon sahan ja selluloosatehtaan raaka-aineen hankinta vuosina 1920–1939,
käsittelee valtionyhtiö Veitsiluodon puunhankintaa tutkimusajankohtanani myös
Ranuan hoitoalueen metsissä.
LEENA PAASKOSKEN kansatieteellinen väitöskirja Herrana metsässä Kansatieteellinen
tutkimus metsänhoitajuudesta tutkii kansatieteen näkökulmasta metsänhoitajuuden
muodostumista sekä osaltaan myös metsänhoitajien historiaa. Teoksen avulla pääsee
paremmin kiinni metsänhoitajien rooliin ja merkitykseen hoitoalueella. Teos on yksi
harvoista metsänhoitajuutta käsittelevistä teoksista ja näin ollen tärkeä tutkimukseni
kannalta.
Yleisellä tasolla metsäteollisuuden historiaa on käsitelty viimeisten parinkymmenen
vuoden aikana hyvinkin laajasti. MARKKU KUISMAN Metsäteollisuuden maa Suomi,
metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620–1920 ja KAI HÄGGMANIN Metsän tasavalta
Suomalainen metsäteollisuus politiikan ja markkinoiden ristiaallokossa 1920–1939
käsittelevät Suomen metsäteollisuuden muutosta ja kasvua käsittelyajalla.
Metsänhoitajien taustoja selvittäessä käytän Suomen metsänhoitajat 1859–1931
kokoomateosta. Teos kattaa kaikki vuoteen 1931 mennessä metsänhoitajakoulutuksen
saaneiden

henkilötiedot.

Teos

auttaa

omalla

ymmärtämään kunkin metsänhoitajan taustoja.

tavallaan

hahmottamaan

ja
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Lähteet ja menetelmät
Tutkimuksen tärkein lähde on Oulun maakunta-arkistossa sijaitseva Metsähallituksen
Ranuan hoitoalueen arkisto. Arkistossa ei ole suurempia puutteita, pääosin kaikki
hoitoalueella tuotettu virallinen materiaali on sijoitettu tähän arkistoon. Arkiston
tärkeimmät osiot ovat kirjemateriaalit ja näistä etenkin aluemetsänhoitajan
kirjetoisteet sekä hänelle saapuneet kirjeet. Kymmenen vuoden välein tehtyjen
metsänhoidontarkastusten raportit ovat myös hyvin rikkaita ja kuvaavia lähteitä.
Metsänhoidontarkastukset

on

nimetty

alaviitteisiin

arkistoyksikön

mukaan

kartanselityskirjaksi ja metsätaloussuunnitelmiksi. Vuosikertomukset ja niiden
tilastomateriaali sekä metsänhaaskauksiin liittyvät paperit ovat korvaamaton osa
lähteistöäni.
Muina arkistolähteinä käytän Ylisimon hoitoalueen, Iin tarkastuspiirin ja Pohjanmaan
piirikuntakonttorin arkistoja, Ranuan kunnan arkistoa sekä Metsähallituksen arkistoa.
Hoitoalueen

perustamiseen

liittyviä

syitä

selvitettäessä

sekä

laajemman

katsontakannan aikaansaamiseksi on hyvä käyttää myös ajankohtaa edeltävien vuosien
arkistomateriaalia ja Metsähallituksen organisaation ylempien portaiden arkistoja.
Iin tarkastuspiirin ja sitä seuranneen Pohjanmaan piirikuntakonttorin arkistossa on
materiaalia muun muassa uudesta hoitoaluejaosta ja erilaisista rikosasioista. Ranuan
kunnan kunnalliskertomuksia olen hyödyntänyt kunnan verotuloja tutkiessani.
Muutamat painetut lähteet tukevat tutkimustani. Ranuan perinnetoimikunnan vuonna
1979 toimittama Tappauksia Ranualta -kirja kokoaa lyhyesti 1970-luvulla tehdyt
ranualaiset henkilöhaastattelut aihepiireittäin yhteen. TEODOR HEIKELIN Käsikirja
Suomen kruununmetsien metsänhoitoviranomaisia varten käsittää kaikki vuoteen 1910
mennessä annetut Metsähallituksen kiertokirjeet ja määräykset.
Anne Ruuttula-Vasari tuo omassa väitöskirjassaan esille sen, kuinka paljon
hoitoalueella tuotettiin arkistomateriaalia ja miten se arkistoitiin. Metsähallinnon
tuottama materiaali kuitenkin väheni 1900-luvun alkupuolen uudistusten myötä,
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mutta silti tutkimustyössä voi kohdata tilanteen, jossa Metsähallituksen arkistossa
samaa aihepiiriä koskevaa tietoa on useissa eri lähderyhmissä.37
Arkistomateriaali on luonteeltaan virallista metsähallinnon tuottamaa materiaalia, ja
näin ollen sen todenperäisyys ja todistusarvo ovat vahvoja. Kirjeet ovat
aluemetsänhoitajien kirjeenvaihtoa. Lisäksi niissä on kruununmetsätorppareiden
lähettämiä anomuksia muun muassa valtion metsien käyttöön sekä Metsähallituksen
virallisia kiertokirjeitä. Kirjeiden sisältö on kirjattu arkistossa oleviin kirjediaareihin.
Tutkimusjakson aikana valmiit lomakkeet yleistyvät, ja näin ollen esimerkiksi
vuosikertomukset saavat formaalimman muodon vuonna 1912. Tarkoituksenani oli
käyttää apuna myös Ranuan kunnan arkistossa olevaa muistitietoaineistoa, mutta
läpikäynnin perusteella siitä ei ollut tälle tutkimukselle hyötyä.
Ennen Suomen itsenäistymisen aikaa käytän valtion metsistä termiä kruununmetsä ja
valtiosta kruunu. Kruununmetsätorpasta alettiin käyttää itsenäistymisen jälkeen osassa
lähteitä nimitystä valtionmetsätorppa. Kruununmetsätorppari muuntui muotoon
valtionmaan asukas tai valtionmetsätorppari.
Metsähallituksen nimi muuttui virallisesti Metsähallitukseksi vasta vuonna 1908. Ennen
tätä se oli virallisesti Metsänhoitohallitus.38 Käytän selkeyden vuoksi koko tutkimuksen
ajan nimeä Metsähallitus isolla alkukirjaimella kirjoitettuna.
Ranuan ja Ylisimon hoitoalueet yhdistettiin yhdeksi hoitoalueeksi heinäkuussa 1923.39
Yhdistymisen jälkeen hoitoalueet kattoivat melkein koko Ranuan kunnan alueen.
Yhdistymisen jälkeen käsitän hoitoalueella koko tämän uuden hoitoalueen.
Ranuankylästä käytän yhteen kirjoitettua muotoa, kuten Ranuan historia -teoksessakin
käytetään. Ranuan kunta jakautui tutkimusajanjaksolla neljään eri kylään: Simojärveen,
Ranuankylään, Ylimaahan ja Kemihaaraan. Nykyisellään Ranuankylästä käytetään
nimitystä Ranua.
Hoitoalueen johdossa toimi aluemetsänhoitaja. Hänen apunaan toimi vuosittain
metsäkonduktöörejä,
37

Ruuttula-Vasari 2004, 286.
Åberg 2009, 64.
39
Kts. liite 4.
38

jotka

olivat

myös

metsänhoitajatutkinnon

suorittaneita
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metsänhoitajia. Myöhemmin metsäkonduktööreistä käytettiin nimitystä avustava
metsänhoitaja. Käytän tässä tutkimuksessa aluemetsänhoitajasta vaihdellen nimitystä
aluemetsänhoitaja tai metsänhoitaja. Silloin kun on vaarana, että aluemetsänhoitaja
sekoitetaan

metsäkonduktööriin

tai

avustavaan

metsänhoitajaan,

käytän

aluemetsänhoitaja-nimikettä.
Olen

kirjannut

alaviitteeseen

jokaisen

metsänhoitaja-nimikkeen

omanneen

metsänhoitoviranomaisen kohdalle kunkin henkilö- ja koulutustiedot sekä osan
kohdalla hieman työuraa Suomen metsänhoitajat 1851–1931 -matrikkelista.
Tutkimusaihe

asettaa

Tutkimustehtävässä

luon

lähdekritiikille

muutamia

tutkimukselleni

selvästi

eri

erityisiä
osapuolet

lähtökohtia.
–

valtion

metsähallinnon, alueen asukkaat ja kunnan. Koska päälähteeni on metsähallinnon itse
tuottama materiaali, tulee johtopäätösten ja tutkimustulosten rakentamisessa
kohdistaa lähdekritiikkiä etenkin siihen, millä perusteilla metsähallinto teki omat
päätöksensä ja kuinka paljon valtaa aluemetsänhoitajalla oli.
Tutkimusmenetelmäni perustuu kvalitatiiviseen metodiin. Laajan kirjemateriaalin ja
muun kertovan aineiston perusteella pyrin luomaan kuvan metsähallinnon virallisista
toimista Ranuan hoitoalueella sekä sen suhteesta ja vaikutuksesta alueen väestöön.
Koska samasta aihepiiristä ei ole laajemmin vastaava tutkimusta, vertaileva tutkimus ei
ole juurikaan mahdollista. Laaja numeraalinen aineisto sen sijaan mahdollistaa
kvantitatiivisen metodin käytön esimerkiksi työllistämis- ja talouskysymyksissä sekä
metsien käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
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1. HOITOALUEEN PERUSTAMINEN

1.1 Odotettu uusi hoitoalue
Ensimmäiset metsähallinnon perustamisen myötä vuonna 1859 syntyneet hoitoalueet
olivat pinta-alaltaan suunniteltua suurempia. Tavaton laajuus haittasi hoitoalueiden
valvontaa ja niiden hallintaa. Ylijohtaja Wreden yhtenä tavoitteena oli pienentää
Pohjois-Suomen hoitoalueiden suurta kokoa, mutta kuten monet muutkin muutokset,
asia hylättiin rahallisista syistä.40 Kruunun metsäkomitea esitti vuonna 1903, että
Oulun läänin kolme tarkastuspiiriä ja 18 hoitoaluetta jaettaisiin pienemmiksi. Komitean
työ sisälsi ehdotuksen jaosta neljäksi tarkastuspiiriksi ja 44 hoitoalueeksi. Tämä
ehdotus hyväksyttiin vuonna 1904 annetulla asetuksella, joka astui voimaan vuonna
1905.41
Metsähallinnon uuden Ranuan hoitoalueen metsät kuuluivat vuoteen 1905 asti Iin ja
Simon hoitoalueisiin ja sitä kautta Iin tarkastuspiiriin. Ennen uutta hoitoaluejakoa Iin
hoitoalue käsitti 654 000 hehtaarin alueen ja keskimääräinen metsänvartiopiirin
laajuus oli 26 500 hehtaaria.42 Pieni osa hoitoalueesta kuului Simon hoitoalueeseen,
jonka laajuus ennen vuotta 1905 oli 462 247 hehtaaria.43 Ranuan hoitoalueen
laajuudeksi tuli alkuperäisessä arviossa 163 000 hehtaaria. Koko tarkentui myöhemmin
suoritetussa metsänhoidontarkastuksessa 161 747 hehtaariin. Vartiopiirien laajuudeksi
tuli noin 21 000 hehtaaria.44 Viereisen Ylisimon hoitoalueen kooksi tuli 155 687
hehtaaria.45 Kummankin hoitoalueen aluemetsänhoitajat toimivat Ranuankylältä
käsin.46
Perustetun hoitoalueen pinta-ala käsitti noin puolet tulevan Ranuan kunnan pintaalasta. Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden raja kulki linjalla Vohojoki – Kultisalmi Koppeloselkä – Simojoki – Ranuankylä – Tervonniemi. Idässä hoitoalue rajautui
40

Hertz 1934, 124.
Hertz 1934, 77.
42
Kertomukset kruununmetsien hoidosta ja muut niihin liittyvät asiakirjat 1901–1921. Iin tarkastuspiirin
arkisto (ITA) Db:4. OMA.
43
Lackman 1998, 280.
44
Vuosikertomus 1905. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
45
3. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. Ylisimon hoitoalueen
arkisto (YSHA) HIb:1. OMA.
46
Kts. esim. vuosikertomukset 1910 ja 1914. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
41
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Kuusamon ja Taivalkosken hoitoalueisiin. Rajoina toimivat Parvajoki, Aimojoki ja
Livojoki. Pudasjärven hoitoalueen vastainen raja kulki akselilla Sarajärvi – Kela –
Haarahiltunen – Litjonjärvi. Kuivaniemen hoitoalueen vastainen lyhyt raja kulki
Tervonniemestä Litjonjärveen. Ranuan hoitoalueeseen kuuluneet Mäntyjärven ja
Sarajärven alueet jäivät hoitoalueen ulkopuolelle vuoden 1923 hoitoaluejaossa, jolloin
rajat noudattivat pitkälti kuntien rajoja.47
Vuoden 1923 jälkeen hoitoalueen pinta-alaksi muodostui 290 000 hehtaaria, josta
kasvullista metsämaata oli 102 500 hehtaaria.48 Ranuan kunnan maapinta-ala oli 3 500
neliökilometriä, josta noin 26 000 hehtaaria oli yksityistä maata.49 Näin ollen yhdistetty
Ranuan hoitoalue kattoi lopulta 83 prosenttia kunnan maapinta-alasta, loput maaalasta kuului Simon ja Kemihaaran hoitoalueisiin.50
Metsänhoitaja Juho Foudila51 ilmoitti 13.4.1905 kirjeessään Metsähallitukselle
ryhtyneensä hoitamaan Ranuan hoitoalueen aluemetsänhoitajan viransijaisuutta.52
Hoitoalueen varsinaiseksi aluemetsänhoitajaksi oli nimetty Johan Hackstedt53, joka tuli
paikkakunnalle toimeen alkukesästä 1905. Metsähallituksen Ranuan hoitoalue
perustettiin
majesteetti

Keisarillisen
vakuutti

senaatin
asetuksen

päätöksellä
Oulun

1.11.1904,

läänin

jolloin

keisarillinen

kruununmetsien

hoidon

uudelleenjärjestämisestä. Mutta kuten metsänhoitaja Foudilan kirjeestä ilmenee,
uuden hoitoalueen toiminta alkoi vasta seuraavan vuoden huhtikuussa.54
Metsähallinnon

aluejako

oli

odotettu

uudistus

myös

Metsähallituksen

tarkastuspiiritason hallinnossa. Iin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja Robert Montell55

47

Kts. liitteet 3 ja 4.
4. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.
49
Juntunen 1990, 155.
50
Simon hoitoalue ulottui Ranuan puolelle Simojokivarressa, osa kunnan pohjoisosasta kuului
Kemihaaran hoitoalueeseen. Kts. liitteet 2 ja 4.
51
Juho Kustaa Foudila myöh. Tuori Liminka 4.3.1877–24.12.1915. Ylioppilas Hämeenlinnan lyseosta,
Evon metsäopisto 1904. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 481.
52
Metsänhoitaja J.K. Foudila Metsähallitukselle 13.4.1905. Dnro. 1. Ranuan hoitoalueen arkisto (RHA)
DIa:1. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet (AMHKT) 1905–1910. OMA.
53
Johan Gustav Hackstedt. Iitti 18.4.1874. Ylioppilas Ruotsalainen normaalilyseo, Suomen
polyteknillinen opisto kemia, Evon metsäopisto 1896. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 140.
54
Ranuan ja Ylisimon yhteinen kartanselityskirja 1909–1911. RHA HIa:9. OMA.
55
Robert Montell Simossa 2.8.1852–2.11.1929 Helsingissä. Ylioppilas Oulun ruotsalainen lyseo, Evon
metsäopisto 1876. Ylimetsänhoitaja Iin ja Kemin tarkastuspiireissä 1894–1908. Metsäneuvos 1908–
1918. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 316.
48
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nosti vuosisadanvaihteessa tarkastuspiirin vuosikertomuksissa toistuvasti esille
olennaisia syitä siihen, miksi tuleva uusi hoitoaluejako oli odotettu. Vaikka Montell ei
löytänytkään metsänhoitovirkamiesten toiminnasta yleensä mitään huomautettavaa,
kohdisti hän kuitenkin huomionsa erääseen oleelliseen seikkaan. Metsänhoitajien
pysyminen alueella oli heikkoa, sillä muun muassa palkkataso oli korkeisiin
elinkustannuksiin nähden huono. Tämä olisi Montellin mielestä pitänyt korjata heti,
koska kyseessä olivat tärkeät ja tuottavat hoitoalueet. Montellin mukaan hänen
tarkastuspiirissään oli vain kaksi kokenutta metsänhoitajaa. Kokeneiden ja pysyvien
metsänhoitajien houkuttelemiseksi hän esitti 500 markan palkanlisäystä ja
vuosikorotuksia.56 Ongelma oli yleinen koko Pohjois-Suomessa. Huonot kulkuyhteydet,
yhteys etelään ja viihtymättömyys pohjoisessa ajoivat monet metsänhoitajat
suuntaamaan takaisin etelään pinta-alaltaan pienempiin hoitoalueisiin.57
Huolimatta siitä, että uudistuksilla haettiin hoitoalueiden koon reilua pienentämistä,
vartiopiiritasolla hehtaarikoko jäi edelleen melko suureksi. Merkittävintä oli kuitenkin
se, että hoitoalueiden uudistamisen jälkeen metsänhoitajien ja metsänvartioiden
määrä kasvoi. Alkuvuosina hoitoalueella toimi aluemetsänhoitaja ja viisi vakinaista
metsänvartijaa sekä muutamia tilapäisiä metsänvartijoita.58 Näin ollen metsähallinnon
näkyvyys eri puolilla kruununmaita kasvoi, ja näin päästiin lähemmäs niitä tavoitteita,
joita jo von Berg oli esittänyt edellisen vuosisadan puolivälissä.

1.2. Tiettömän metsämaan asukkaat vailla toimeentuloa
Metsähallinnon suunnasta katsottuna uusi Ranuan hoitoalue herätti varmasti
kahtalaisia odotuksia. Alue sijaitsi kaukana keskuspaikoista: Simon rautatieasemalle
tuli Ranuankylältä Simojokivarren tietä pitkin matkaa yli sata kilometriä ja Ouluun vielä
pidemmästi. Alueella kulki ainoastaan kaksi jonkinasteista tietä Simoon ja
Pudasjärvelle.59 Lisäksi oli tietysti olemassa pienempiä polkuteitä ympäri aluetta,

56

Vuosikertomus 1905. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
Hertz 1934, 54.
58
Vuosikertomukset 1905–1906. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
59
Pudasjärven tie valmistui 1890-luvulla. Simosta Ylikärppään tie oli valmistunut 1879 ja Ylikärpästä
Ranualle tieura saatiin aukaistua vuosina 1896–1897. Varsinainen tie valmistui kuitenkin vasta 1905.
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mutta kesäisin niitä pitkin kulkeminen oli korpitaivallusta. Talvisin tilanne oli parempi,
koska metsien ja soiden läpi oli auottuna ja viitoitettuna talvisia ”valtateitä”.
Tärkeimmät talvitiet veivät Kemijokivarteen, Pudasjärvelle ja Simoon.60
Metsähallinnon tavoitteena oli päästä hyötymään hoitoalueen suurista metsävaroista.
Metsätaloudellisesti Ranuan aluetta alettiin merkittävästi hyödyntää 1870-luvun
kuluessa, jolloin Pohjanlahden perukan jokisuille kehittyi laajempaa sahateollisuutta.
Sahateollisuuden varhaisvaiheessa Iijoen vesistöalueen Ranuan puoleisten osien puut
sahattiin todennäköisesti Iijoen ja Livojoen sahoilla. Metsähallitus aloitti puiden
myynnin Ranuan ja Simojärven alueelta 1880- ja 1890-luvuilla.61 Varhaisempi metsien
käyttö eli tervanpoltto ei juuri koskettanut alueen asukkaita, koska tervatynnyrien
kuljetus suurten vesireittien varteen oli olosuhteisiin nähden hankalaa. Lisäksi Simojoki
ei soveltunut kivisyytensä ja koskisuutensa vuoksi tervaveneille.62 Puuttuvan
tervatalouden hyöty saattoi alueen asukkaille olla siinä, että metsät säilyivät
hakkaamattomina metsäteollisuuden seuraavaa vaihetta varten.
Metsähallinnon näkemys Ranuan hoitoalueesta ja sen asukkaista ei ollut mitenkään
mairitteleva. Toiminnan alkuvuosina aluemetsänhoitajat kiinnittivät suuresti huomiota
asukkaiden huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti huono taloudellinen asema
kosketti kruununmetsätorppareita ja irtolaisväestöä. Vaikka näistä kahdesta ryhmästä
kruununtorpparit harjoittivat usein maanviljelystä, ei tämä kuitenkaan kattanut
alkuunkaan heidän toimeentuloaan. Hoitoalueen kruununmetsätorppareiden talous oli
yleisesti epävarma ja riippui pääosin saatavilla olevista työansioista, ei siis maan
tuotosta.63
Vuosien 1909–1910 metsänhoidontarkastuksen myötä tarkastettiin tarkoin myös
alueen kruununmetsätorpat. Tuolloin asuttujen kruununtorppien määrä oli 79, ja ne
arvioitiin I−IV-luokkiin. Torpista 36:ssa jouduttiin turvautumaan täysin tai osittain
kunnan vaivaishoidon varaan, loppujen toimeentulo arvioitiin kohtalaisen hyväksi.
Parhaimpaan hyvästi elävien luokkaan pääsi vain 11 torppaa. Selitysosassa kuitenkin
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huomautettiin, että jopa 63 prosenttia torpista joutui jollain tapaa turvautumaan
vaivaishoidon apuun. 57 kruununmetsätorpasta kannettiin veroja yhteensä 709
markkaa. Metsänhoidontarkastaja Adolf Lange64 huomioi epäkohdaksi sen, että
veromäärä vaihteli suuresti ja väärässä suhteessa. Tästä syystä alueelle suositeltiin
uutta verojärjestelyä.65
Metsähallinnon suuri harmi oli alueen asukkaiden ”oikeudentunnon” sekä pääomien ja
osaltaan myös yritteliäisyyden puute.66 Oikeudentunnon puutetta oli havaittavissa
myös talollisten puolella. Aika ajoin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja peräänkuulutti
vahvasti myös puunostajien vastuuta antaa päällysmiehille tarkempia ohjeita siitä, että
nämä ostaisivat ainoastaan pystyyn leimattua puuta eivätkä kaikkia väylän varsille
tuotuja puita.67
Toisaalta kun kruununmetsätorppareilta odotettiin yritteliäisyyttä ja panostamista
maanviljelykseen, niin aikaisemmat kokemukset olivat kuitenkin usein metsänhoitajan
mielessä. Metsänhoitajat saattoivat helposti jättää puoltamatta kruununtorpparien
hakemuksia ostaa paperipuita niiltä metsäaloilta, jotka he olivat ilmoittaneet
raivaavansa niityksi. Jos torppari oli ennestään tunnettu keinottelusta tai
metsänhoitajasta oli selvää, ettei niityn raivauksesta tai viljelysmaan perkauksesta tule
mitään,

koska

aikaisemmatkin

raivaukset

olivat

jääneet

tekemättä,

jäi

ylimetsänhoitajalle osoitettu puoltolause saamatta.68
Alkuvuosina aluemetsänhoitajat pyrkivät kuitenkin myös päämäärätietoisesti siihen,
että kruununtorpparien maataloustoimi olisi voinut kehittyä eteenpäin. Näin ollen
ymmärrystä kyllä löytyi esimerkiksi tilanteessa, jossa kruununmetsätorppari Torvinen
oli ensin perannut hakatun alan viljelykuntoon ja haki ostolupaa puille vasta tämän
jälkeen. Tai kun kruununtorppari Veteläisen jo valmiiksi maksetuista perkkiöpuista eli
pellonraivauspuista oli jäänyt sairauden takia osa myymättä ja ne oli jouduttu
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käyttämään navetan rakennuspuina. Tässä tilanteessa metsänhoitaja puolsi uusien
puiden ostoa ja hakkuuta ylimetsänhoitajalle.69 Aluemetsänhoitaja arvioi erilaiset
hakemukset usein tapauskohtaisesti. Rikkomuksiin sortuneiden kohdalla linja oli usein
kielteinen, mutta hyvästä työstä kyllä palkittiin.
Kruununmetsien asukkaiden toimeentulo oli 1900-luvun alussa Ranualla heikkoa.
Kruununmetsätorppareiden talous perustui enemmälti metsätöihin eikä niinkään
maatalouteen, kuten Metsähallituksessa oli alun pitäen suunniteltu. Ranuan seutu oli
liikenteellisesti eristyksissä, ja se kaipasi lisää pääomaa, jotta elintaso olisi noussut
säädylliselle tasolle. Kruununmaan asukkaiden tulevaisuuden ja toimeentulon kannalta
oli merkityksellistä, että uusi hoitoalue perustettiin. Koska metsähallinto oli tullut
lähemmäksi vuokralaisiaan, hallitseva osapuoli pystyi seuraamaan tarkemmin
kruununtorppareiden elinolosuhteiden kehitystä.
Aluemetsänhoitajan

mahdollisuudet

vaikuttaa

kruununmetsätorppareiden

elinolosuhteisiin olivat alkuvaiheessa rajatut. Toimet saattoivat rajautua ainoastaan
raportointiin eteenpäin ja asiantilan toteamiseen. Torppareiden näkökulmasta katsoen
tilanne oli kuitenkin hiukan parempi kuin se oli aikaisempina vuosina ollut – nyt oli
kuitenkin syntynyt jonkinlainen läheinen yhteys kruunuun.

1.3. Pitkospuut ja rajalinjat alkavat halkoa kairaa
Aluemetsänhoitajan tuli olla perillä hoitoalueensa metsien laadusta ja määrästä,
puutavaran kelvollisista uittoreiteistä sekä siitä, mitä metsässä tapahtui. Lisäksi, koska
aluemetsänhoitajan toimintavalta oli rajattu ja Metsähallitus oli keskusjohtoisesti
hallittu, tuli hoitoalueesta olla hyvä tiedonvälitysyhteys tarkastuspiiritasolle. Ranuan
tai Ylisimon hoitoalueiden osalta nämä vaatimukset eivät heti täysin toteutuneet.
Metsänhoidontarkastusten aloittaminen määrättiin Metsähallituksesta vuonna 1907.
Vuosien 1909–1910 aikana Ranualla toimitettu tarkastus oli hyvin laaja siihen nähden,
mitä Metsähallituksen vuoden 1905 kiertokirjeessä määriteltiin.70 Tarkastuksesta oli
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kuitenkin suuri hyöty, sillä se lisäsi metsänhoitajan tietoisuutta alueensa tilasta.
Metsänhoidontarkastuksen jälkeen hoitoalueen pinta-ala saatiin vahvistettua ja
Metsähallitukselle

tuli selko

hoitoalueen metsävaroista. Metsistä

kasvullista

metsämaata oli 39 prosenttia, kehnokasvuista metsämaata 20 prosenttia, joutomaata
36 prosenttia ja loput olivat peltoa ja vesistöjä. Puuston määräksi saatiin 1 500 418
kappaletta pienempää ja 675 539 kappaletta täysmittaista arvopuuta. Merkittävimmät
metsävarat sijaitsivat hoitoalueen itäosissa Simojärven ympäristössä.71
Suoritetun tarkastuksen myötä hoitoalueen metsien käyttö pystyttiin suunnittelemaan
kunnolla

muun

muassa

tulevien

leimausten

ja

hakkausten

suhteen.

Metsänhoidontarkastuksessa hoitoalueen pinta-alasta tarkastettiin noin 60 prosenttia.
Vartiopiireistä tarkastettiin kokonaan V-VIII vartiopiirit ja loput osittain.72
Monet haittaavat tekijät vaikuttivat päivittäiseen työskentelyyn hoitoalueella.
Karttojen puute, uusien hoitoalueiden rajankäynnit ja rajojen aukaisu tuottivat paljon
työtä. Karttojen osalta käytössä ei ollut alkuun kuin maanmittaushallituksen
yleiskartan lehtiä, mutta karttatilanteeseen saatiin parannusta muutaman vuoden
sisällä. Hoitoalueen rajojen aukaisun osalta työ aloitettiin heti vuonna 1905, ja
kruunun- ja yksityisten maiden välillä se jatkui vielä vuonna 1906. Lopullisesti
hoitoalueiden

väliset

metsänarvioimistyön

rajat

saatiin

yhteydessä.73

aukaistua

maastoon

Rajatarkastusten

vuoden

myötä

1909

muutamia

kruununmetsätorppia siirrettiin Pudasjärven ja Ylisimon hoitoalueisiin, vaikka ne oli
alkujaan luettu kuuluvaksi Ranuan hoitoalueeseen.74 Rajalinjojen selkeys korostui
leimauksia ja hakkuita suunniteltaessa sekä valvontatoiminnassa. Koska metsien arvo
kasvoi jatkuvasti, Metsähallituksen oli erittäin tärkeää tietää, missä omat metsät
kasvoivat ja missä oli yksityistä maata.
Uusien hoitoalueiden perustamisen myötä niihin täytyi määrittää pikaisesti myös
uudet metsänvartijapiirit. Ranuan hoitoalueen osalta aluemetsänhoitaja Johan
71
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Hackstedt sai jaon tehtyä ja esitettyä joulukuussa 1905. Tämän esityksen mukaan
hoitoalue

jaettiin

seitsemään

vartiopiiriin.

Tosin

tässäkin

näkyi

alueen

tuntemattomuus, koska toivomuksena oli, että vartiopiirien rajoja voitaisiin muuttaa,
”jos käytännöllinen mukavuus perustuen kokemukseen ja uusiin karttoihin sitä
vaatisi.”75 Juuri tähän pyyntöön vedoten metsänhoitaja uudisti jo seuraavana syksynä
vartiopiirijakoehdotustaan siten, että hoitoalue jaettiin kahdeksaan vartiopiiriin.76
Yleisen infrastruktuurin puitteissa Metsähallituksen puolelta ryhdyttiin parantamaan
alueen porrastieverkostoa ja siltoja näihin töihin erikseen myönnettyjen määrärahojen
turvin. Vuonna 1906 aloitettiin porrasteiden rakentaminen Petäjäjärven ja Saarijärven
välille sekä Telkkälän talon ja Asmunnin kruununmetsätorpan välille. Vuoteen 1908
mennessä näitä teitä oli rakennettu yhteensä 37 kilometriä.77 Vuoteen 1910 mennessä
porrastieverkosto saavutti alueen itäisimmässä osassa sijainneen Mäntyjärven.78 J.
Hackstedt koki pitkospuiden rakentamisen hyödyttävän niin metsähallintoa kuin
paikallisia asukkaitakin.79 Tämä oli totta, koska joidenkin alueiden elintarvikehuolto
kärsi etenkin kesäaikaan, jolloin suurten tavaramäärien kuljetus oli erittäin hankalaa.
Parantunut kulkuverkosto lisäsi myös liikkuvuutta ja helpotti työmahdollisuuksien
etsintää.
Joutuisa postinkulku oli Metsähallituksen virkakunnalle erittäin tärkeää. Postin kautta
kulkivat ylemmältä johdolta tulleet määräykset, arvolähetykset ja viestit hoitoalueista
ulospäin. Ranuankylälle posti kulki kerran viikossa Simon ja Pudasjärven suunnalta.
Aluemetsänhoitajan huoli heti alkuun oli, miten saataisiin järjestettyä alueelle
joutuisampi postinkulku palvelemaan Metsähallituksen etua ja siinä samalla koko
kulmakunnan väestöä. Näinpä Hackstedt esitti oman kirjeenkantajan palkkaamista
Nuuppaan ja Ranuan välille. Tämä johtui siitä, että esimerkiksi lähettäjän lähetettyä
kirjeen Iistä hän saattoi saada vastauksen siihen vasta reilun kahden viikon kuluttua.80
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Aluemetsänhoitaja ajoi myös virallisen postitoimiston perustamista Ranuankylälle.
Ranualaiset olivat tehneet Postihallitukselle anomuksen postiaseman saamisesta jo
vuonna 1905, mutta asian käsittely oli hidasta, joten asiaa pyrittiin viemään
Metsähallituksen ylimetsänhoitajan kautta vauhdikkaammin eteenpäin.81
Metsähallitus toi tullessaan monia uudistuksen siemeniä erityisesti Ranuankylälle,
tulevalle kirkonkylälle. Metsähallituksen aloitteesta kulkuverkostoa parannettiin
entisestään ja tiedonvälitys parani. Metsähallinnon tarjoamat työtkin olivat suosittuja,
koska ne sattuivat useimmiten sellaiseen aikaan, jolloin muuta työtä ei ollut tarjolla.82
Luottamuksen rakentamisessa vaikeinta oli kuitenkin se, että metsähallinnon toiminta
puuttui merkittävästi aikaisempina vuosikymmeninä opittuun metsien käyttöön.
Ranuan hoitoalueen perustamisen jälkeisinä vuosina metsähallinto kärsi monista
alkuvaiheen perustavanlaatuisista ongelmista. Nämä ongelmat vaikuttivat toiminnan
vakiinnuttamiseen ja alueen asukkaiden luottamuksen rakentamiseen. Luottamuksen
ja molemminpuolisen ymmärryksen parantamisessa ei auttanut se, että ensimmäisenä
aluemetsänhoitajan

virkaa

hoitanut

J.

Hackstedt

siirtyi

jo

vuonna

1907

metsänhoidontarkastajaksi ja hänen viransijaisenaan toimivat lyhyen ajan sisällä useat
eri metsänhoitajat. Toiminnan vakiinnuttamisen ja hyvien suhteiden luomisen kannalta
olisi ollut erittäin tärkeää, ettei virkaa tekevä aluemetsänhoitaja olisi vaihtunut
jatkuvasti.83
Kahden

uuden

hoitoalueen

perustaminen

loi

Metsähallitukselle

paremman

mahdollisuuden hallita ja samalla hyötyä omista metsäalueistaan Simojoen,
Simojärven, Luiminkajoen ja Siuruanjoen latvoilla ja rantametsissä. Ranuan
hoitoalueen perustamiseen saakka metsät olivat olleet lähtökohtaisesti heikosti
valvottavissa ja metsien haaskaus oli metsähallinnon näkökulmasta suuri ongelma,
joka tuli saada loppumaan. On vaikea arvioida, tiedettiinkö Metsähallituksessa, kuinka
paljon työtä vaatisi se, että hoitoalue alkaisi toimia täydellä vauhdilla. Vaikuttaa siltä,
että hoitoalueeseen panostettiin aina tarpeen mukaan, ja voidaan sanoa, että edistystä
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metsähallinnon tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi tapahtui lyhyessäkin ajassa.
Samalla kun Metsähallitus rakensi perusinfrastruktuuria omiin tarpeisiinsa, se palveli
myös alueen asukkaiden tarpeita.
Perustamisen jälkeisten vuosien tärkeimpiä töitä oli tulla toimeen paikallisen väestön
kanssa, mutta myös olla rakentamassa kulkuverkostoa hoitoalueen eri osiin.
Varhaisessa vaiheessa pelkästään pitkospuut saivat toimia edistyksen eteenpäinviejinä.
Suurena ongelmana oli alueen väestön silminnähtävä köyhyys. Kruununmetsätorpparit
olivat asemansa tähden aluemetsänhoitajan erityisen tarkkailun alla. Merkittävästi
kasvaneella toiminnallaan Metsähallitus pystyi välittömästi tai välillisesti tarjoamaan
kruununmaan asukkaille uusia ansiomahdollisuuksia.
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2. ALUEMETSÄNHOITAJAT JA METSÄNVARTIJAT
Metsähallinnon hoitoalueiden johdossa toimi aluemetsänhoitaja. Metsänhoitajat olivat
useimmiten asuinalueidensa korkeimmin koulutettua väestöä. Näin oli myös Ranualla,
missä Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden metsänhoitajat olivat osa alueen harvalukuista
virkamieskuntaa.84 Vaikka metsänhoitajan työ oli usein vaatimatonta elämää
Metsähallituksen hoitoalueilla, kuuluivat metsänhoitajat silti alueen ”kermaan”.85
Metsänhoitajia koulutettiin vuoteen 1908 asti Evon metsäopistossa, minkä jälkeen
korkein metsäopetus siirtyi Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon Helsinkiin.
Yliopistossa metsäopetus sijoittui ensin maatalousopetuksen kanssa filosofisen
tiedekunnan maanviljelystaloudelliseen osastoon, josta vuonna 1923 muodostettiin
oma maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Metsäopetuksen ja tieteellisyyden tueksi
perustettiin vuonna 1909 Suomen Metsätieteellinen Seura.86
Metsänhoitotutkintoon vaaditut opinnot kestivät yleensä 2−4 vuotta. Osa tiedekunnan
opinnoista oli yhteisiä, esimerkiksi
matematiikkaa.

Varsinaiset

kemiaa, kasvitiedettä, maaperäoppia ja

tutkintoaineet

metsätieteellisellä

laitoksella

olivat

metsänhoito, metsänarvioiminen, metsäpolitiikka ja metsäteknologia. Tutkintoon
kuului lisäksi metsänhoidon, metsäteknologian ja metsänarvioimisen harjoitustyöt.
Käytännön töitä harjoiteltiin koe- ja harjoittelualueilla, ja metsänarvioimisen
harjoitustyöt suoritettiin vaihtelevasti Metsähallituksen hoitoalueilla. 1910-luvulta
alkaen kurssien keskikoko oli 35–40 henkeä.87

2.1. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana seitsemän metsänhoitajaa
Ranuan

hoitoalueen

ensimmäisessä

metsänhoidontarkastuksessa

kiinnitettiin

huomiota metsänhoitajien pysymiseen alueella, samoin kuin ylimetsänhoitaja oli tehty
tarkastuspiirin tasolla jo aiemmin. Vuoden 1910 loppuun mennessä hoitoalueella oli
työskennellyt

aluemetsänhoitaja

Hackstedtin

aluemetsänhoitajana yhteensä kuusi eri metsänhoitajaa.
84
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lisäksi
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tekevänä
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Ranuan hoitoalueen aluemetsänhoitajan toimi oli suhteessa haasteellisempi moniin
muihin hoitoalueisiin verrattuna, ja se vaati muun muassa erittäin hyvää
paikallistuntemusta.88 Oleellisempi syy suureen metsänhoitajien vaihtuvuuteen myös
jatkossa oli metsänhoitajien eteneminen omilla urillaan. Ansioluettelon kasvattaminen
muun muassa virkaa tekevä -merkinnöillä oli tärkeää, koska pysyvän tai paremman
viran saamiseen saattoi kulua aikaa.89 Esimerkiksi Johan Hackstedt oli Ranuan
hoitoalueen metsänhoitajan virassa nimellisesti vuoteen 1922, vaikka hän toimi jo
kesästä 1907 vuoteen 1921 asti metsätaloudentarkastajana ja vuodesta 1922 lähtien
Vaasan tarkastuspiirin piiritarkastajana.90
Aluemetsänhoitaja oli vastuussa hoitoalueestaan ja sen johtamisesta. Tästä kertoo
myös hänen asennoitumisensa työhön sekä kaikkeen siihen, mitä hoitoalueella
tapahtui. Aluemetsänhoitajan työnkuva oli moninainen ja sitä ohjasi kulloinenkin
ohjesääntö.91 Toimeen kuului hoitaa ylimetsänhoitajan valvonnan alaisena hoitoalueen
taloutta

ja

hallintoa.

metsänviljelysehdotusten

Tehtäviin

kuului

tekeminen,

myös

hoitoalueen

kaadettavien

puiden

hakkuu-

ja

leimaaminen,

puunmyynnin ja -luovutusten järjestäminen sekä hoitoalueella tehtävien töiden
valvonta. Metsätuotteiden hintoihin metsänhoitaja ei sen sijaan voinut puuttua, ja
suuremmat kaupat piti hyväksyttää korkeammalla taholla.92
Hoitoalueella

toimi

ajoittain

aluemetsänhoitajan

lisäksi

metsäkonduktöörejä.

Metsäkonduktöörit olivat myös metsänhoitajan tutkinnon suorittaneita henkilöitä,
jotka toimivat metsähallinnon palveluksessa. He toimivat yleensä lyhytaikaisen tai
tilapäisen määräyksen varassa. Vuodesta 1921 metsäkonduktöörin nimitys muuttui
ylimääräiseksi metsänhoitajaksi.93 Ranuan hoitoalueella työskenteli muutaman
88

127–128. Ranuan ja Ylisimon yhteinen kartanselityskirja 1909–1911. RHA HIa:9. OMA.
Paaskoski 2008, 38 ja 153–154.; Kts. myös Forsström 1985, 67–68. Sodankylän aluemetsänhoitaja
Gustaf Wilhelm Forsström kirjoittaa muistelmissaan, kuinka hän haki vuonna 1901 virkavapautta, jotta
metsänhoitaja Malmborg sai tärkeän ”vt.” -merkinnän ansioluetteloonsa. Malmborg teki puoli vuotta
Forsströmin työtä palkatta. Forsström itse sai hänen palkkansa ja mahdollisuuden metsästää koko
syksyn.
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vähittäishinnastosta Ranuan hoitoalueelle 11.12.1912. Dnro. 68. Ylimetsänhoitajan kirje
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kuukauden jaksoissa metsäkonduktöörejä vuosina 1906, 1908–1909 ja 1914. Vuodesta
1917 lähtien näitä avustavia metsänhoitajia oli hoitoalueella vuosittain.94
1910-luvulla metsäkonduktöörien tehtävinä oli auttaa etenkin syyskaudella metsien
suojelemisessa, hakkuutoiminnassa ja sahapuiden leimauksissa. 1920-luvulta lähtien
avustavien metsänhoitajien tehtävät koostuivat konttori-, leimaus- ja luovutustöistä
sekä

hankintatöistä.

Valtionmaiden

asutustoiminnan

ja

valtionmetsätorppien

itsenäistymisprosessin myötä avustavat metsänhoitajat toimivat myös näissä
tehtävissä Metsähallituksen edustajina.95 1920-luvun kasvaneeseen avustavien
metsänhoitajien käyttöön vaikutti metsähallinnossa myös se, että aluemetsänhoitajilla
oli kokemusta vain puiden kannoltamyynnistä ja hankintatyöt vaativat enemmän
matkustelua kuin muut hoitoalueen työt.96
Metsähallinnon työmäärän kasvamisen myötä myös avustavien metsänhoitajien
työmäärä kasvoi. Vuodesta 1924 lähtien aluemetsänhoitajan apuna toimi vähintään
yksi avustava metsänhoitaja läpi koko vuoden.97 Yleensä avustavien metsänhoitajien
töiden

pituus

vaihteli

muutamasta

viikosta

useisiin

kuukausiin.

Avustavat

metsänhoitajat toimivat joko ylimääräisen tai apulaismetsänhoitajan nimikkeellä, ja
jälkimmäistä tehtävää pääsivät hoitamaan edistyneimmät ylimääräiset metsänhoitajat.
Apulaismetsänhoitajan palkkaus oli myös ylimääräisen metsänhoitajan palkkaa
parempi.98 Vuonna 1935 Hannes Putkonen99 toimi ylimääräisenä metsänhoitajana
kanslia-,

leimaus-

ja

luovutustöissä

272

päivää,

Paul

Dammert100

apulaismetsänhoitajana kanslia- ja hankintatyössä 74 päivää ja Viljo Parvio
ylimääräisenä metsänhoitajana kaikissa hoitoalueen töissä läpi vuoden.101
Pitkistä etäisyyksistä ja laajoista metsämaista johtuen metsänhoitajien työaikaa kului
paljon eritoten matkustamiseen. Vuonna 1906 metsänhoitaja Hackstedt käytti
94

Vuosikertomukset 1905–1939. RHA HId:1-3. OMA.
Ibid.
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Åberg 2009, 75.
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Vuosikertomukset 1905–1939. RHA HId:1-3. OMA.
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Åberg 2009, 95.
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Putkonen Hannes, 2.5.1898 Kerimäellä. Ylioppilas Savonlinnan lyseo, metsänhoitotutkinto 1925.
Suomen metsänhoitajat 1859–1931, 377.
100
Dammert, Paul Frederik, 25.2.1889 Turussa. Ylioppilas Turun ruotsalainen klassinen lyseo,
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virkamatkoihin 56 päivää, ja kilometrejä näillä matkoilla kertyi yhteensä 2 835. Erilaisiin
toimituksiin hän käytti 238 päivää, ja konttoritöistä kertyi 481 sivua virkakirjoituksia.
Vuonna 1910 virkaa tekevä aluemetsänhoitaja Frans Saastamoinen102 käytti
virkamatkoihin 36 päivää, ja matkaa kertyi 1 984 kilometriä. Erilaisiin toimituksiin hän
käytti 262 päivää, ja konttoritöissä kirjoituksia kertyi 312 sivua. Ensimmäisen seitsemän
toimintavuoden aikana ylivoimaisesti eniten aikaa metsänhoitajilta kului erilaisiin
kanslia- ja kirjoitustöihin, keskimäärin näihin kulutettiin vuodessa 140 päivää.
Luovutus- ja valvontatyöhön ja muihin hoitoalueen ulkotöihin kului 38–80 päivää,
leimaustyöhön, josta metsänhoitaja oli myös vastuussa, kului vaihtelevasti 15–20
päivää. Matkustamiseen metsänhoitajat käyttivät keskimäärin 33 päivää vuodesta.103
Alkuvuosien osalta etenkin leimaus-, luovutus- ja valvontatyöhön käytetyn ajan
vuosittainen vaihtelevuus kertoo sen, että silloin kun hoitoalueella oli avustavina
metsänhoitovirkamiehinä

metsäkonduktöörejä,

metsänhoitaja

antoi

heidän

tehtäväkseen osan näistä töistä. Täten aluemetsänhoitajan aikaa vapautui enemmän
muun muassa suunnittelutyöhön. Hoitoalueen kehityksen ja toimintaolosuhteiden
paranemisen kannalta oli tärkeää, että aluemetsänhoitajat saivat käyttöönsä
metsäkonduktöörejä, jotka saattoivat toimia eri tehtävissä yhdessä metsänvartijoiden
kanssa.
Hoitoalueen tarve koulutettuun henkilökuntaan kasvoi koko 1920-luvun. Vuoden 1921
asetuksen

myötä

tehtiin

metsätyönjohtajilla.104

Vielä

mahdolliseksi
1920-luvulla

korvata
ei

metsänvartijat
kuitenkaan

koulutetuilla

siirrytty

täysin

metsätyönjohtajajärjestelmään, vaan metsänvartijoiden rooli oli edelleen tärkeä.
Aimo Kaarlo Cajanderin pääjohtajakauden (1918–1943) alun näkyvimpiä muutoksia oli
metsänhoitotyön tärkeyden nostaminen esiin. Metsänhoitotyö oli aluemetsänhoitajan
vastuulla. Suomen ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi aloitettiin
vuonna 1921.105 Selkein muutos tapahtui hakkuukäytännössä, jossa siirryttiin
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Saastamoinen, Frans Väinö Johannes, Helsingissä 19.2.1885–29.10.1914 Helsingissä. Ylioppilas
Suomalainen normaalilyseo, Helsingin yliopisto luonnontiede, Evon metsäopisto 1908. Ranuan
hoitoalueen vt. aluemetsänhoitaja 1.11.1909–15.10.1914. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 412.
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valikoivasta hirrenharsinnasta metsänhoidollisesti ja metsän uusiutumisen kannalta
tehokkaampaan lohkottaiseen hakkuuseen. Varsinaisen hakkuun jälkeen hakkuualat
alettiin lisäksi raivata ja maapohja kulottaa. Puuston uudistuminen tapahtui
luonnollisen uudistumisen kautta ja tarpeen mukaan siemenkylvöjen avulla.106
Cajanderin Metsähallituksen toimintaan ja metsätieteeseen tuomat uudistukset oli
helppo ajaa läpi 1920-luvun aikana, koska tällöin Metsähallitukseen virkamieskunnassa
tapahtui sukupolvenvaihdos.107 Osaltaan Cajanderin ajatusten läpimenoa edisti tietysti
hänen asemansa metsänhoitajien professorina.108

2.2. Metsäherrat korven kansan ohjaajina ja ojentajina
Ranuan hoitoalue ei ollut mitenkään poikkeuksellinen siinä suhteessa, että
metsänhoitajien ja paikallisten välit olivat aika ajoin kireät. Ranuallakin olennaisin syy
oli sama kuin varhaisemmassa vaiheessa jo muualla: kruunun metsien käytön
rajoittaminen. Esimerkiksi Kainuusta 1800-luvun lopulla kantautuneiden kirjoitusten
sanoma oli, että metsähallinto vie maakunnan ja kansan perikatoon sakottamalla
puiden otosta. 1890-luvulla metsäherrojen herjaajien joukko oli laajentunut myös
kirjailijoihin. Toinen yleinen epäilyksen aihe 1880- ja 1890-luvuilla oli metsänhoitajien
herraskaisuus ja ruotsinkielisyys.109 Tutkimuksen lähteiden perusteella ei voida
kuitenkaan sanoa, että jälkimmäinen olisi noussut juurikaan haittaavaksi tekijäksi
Ranualla. Metsähallituksen virkakieleksi oli lisäksi vuoden 1903 muutosten jälkeen
tullut suomi.110
Vuosina 1905–1939 hoitoalueella toimineiden aluemetsänhoitajien syntymäpaikat ja
isien ammatit vaihtelivat. Listauksessa on lueteltu kaikki Ranuan hoitoalueella
tutkimusaikana

työskennelleet

aluemetsänhoitajat.

Vuosiluvut

palvelusvuodet ja kolmas sarake syntymäpaikan sekä isän ammatin.
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Varsinaiset aluemetsänhoitajat:
Johan Hackstedt

1905−1923

Iitti, metsänhoitaja

Weli Isomursu

1923−1929

Sotkamo, kansakoulunopettaja

Knut Nieminen

vt.1921–23

Forssa, leipurimestari

varsinainen 1930–1939

Virkaa tehneet aluemetsänhoitajat:
Juho Foudila (Tuori)

1905

Liminka, kirkkoherra

Klas Stjernvall

1905−1907

Messukylä, kartanonherra

Johan Lindhbom

1907−1908

Oulu, kihlakunnan tuomari

Ensio Holmström

1908−1909

Vaasa, hovioikeuden notaari

Yrjö Hannikainen

1908−1909

Helsinki, Metsähallituksen
pääjohtaja

Frans Saastamoinen

1909−1914

Helsinki, lähetysseuran
vahtimestari

Arnold Salko

1914−1918

Helsinki, postinhoitaja
kolleegiasessori

Viljo Hirvisuo

1918−1923

Karinainen, rustitilallinen

Aarne Kassinen

1929−1930

Oulu, vaatturimestari111

Ranuan hoitoalueen aluemetsänhoitajien isien ammattien keskinäisestä vertailusta
huomataan, että kun vuosien mittaan metsänhoitaja-ammattikunta laajeni ja
tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi, laajeni myös metsänhoitajien sosiaalinen
taustaympäristö

korkeasti

koulutetuista

työväestöön

ja

ammatinharjoittajiin.

Olennaista on myös huomata se, että useimmat aluemetsänhoitajat olivat kotoisin
Etelä-Suomesta. Syntyperän lisäksi myös tämä saattoi olla osasyy siihen, miksi
metsähallinnon edustajia vieroksuttiin paikkakunnalla.

111
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Aluemetsänhoitajat ja avustavat metsänhoitajat nähtiin paikkakunnasta riippumatta
aina metsäherroina. Tuskinpa 1900-luvun alkupuolella tiettömän taipaleen takana
elänyt ranualainen saattoi kuvitella kovin paljon suurempaa haittaa elämälleen kuin
herra forstmestarin. Mutta aina asia ei tietenkään ollut näin. Yleisellä tasolla
metsänhoitajan asema perustui sekä useimpien säätyläis- tai yläluokkaiseen
kotitaustaan että metsänhoitajien arvostukseen virkamiehinä. Vaikka herruus merkitsi
asemaa ja arvonantoa, se toisaalta myös kärjisti metsähallinnon ja paikallisten
suhdetta.112
Metsänhoitajat joutuivat virkansa puolesta rajoittamaan kansan oman käden oikeutta,
ja monesti muutenkin toimimaan sen luuloteltuja etuja vastaan. Näin ollen vielä 1930luvullakin saatettiin suhtautua yllättävällä taholla ynseästi valtion metsänhoitajiin. Asia
nousi esille esimerkiksi eduskunnan keskusteluissa vuonna 1935, kun käsittelyssä oli
aluemetsänhoitajien ja piiritarkastajien palkankorotuskysymys.113
Aluemetsänhoitajien

kotipaikkataustalla oli varmasti suurin

merkitys heidän

suhtautumisessaan etenkin alueen maanviljelykseen sekä valtionmaan asukkaiden
viljelysten laajentamispyrkimyksiin. Koska monet metsänhoitajat olivat kotoisin EteläSuomesta, oli heidän käsityksensä viljelykseen soveltuvasta maasta taatusti hyvin
toisenlainen kuin paikallisella väestöllä. Hoitoalueen pellot olivat kivikkoisia ja metsään
raivattuja. Heinän niittäminen suolta oli välttämättömyys, ja ainoat savimaat sijaitsivat
Simojokivarressa.
Metsänhoitajiin kohdistuneista paikallisista epäluuloista oltiin tietoisia myös ylemmällä
tasolla. Arnold Salkon114 alettua hoitamaan aluemetsänhoitajan tointa valisti
ylimetsänhoitaja Juselius115 häntä ranualaisten tavoista ja siitä, miksi he niin
käyttäytyvät.116

112

Paaskoski 2008, 226–227.
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Tiedän

kokemuksesta

nimittäin

että

etelästä

tänne

siirtyneelle

virkamiehelle kansa tuntuu vastenmielisen röyhkeältäkin, ainakin aluksi.
Ja tunnempa tapauksia, etteivät Hämeestä varsinkin tulleet ensinnäkään
ota menestyen täällä viihtyäkseensä. -- jonka vuoksi vaikeuksitta otin
viihtyäkseni myöskin täällä, missä kansa ylimalkaan on enemmän kuin
etelässä vapautta rakastavaa ja varsinkin ihmisarvonsa tuntevata. Enkä
puolestani enää ota tätä moittiaksenikaan, pikemmin päinvastoin soisin
tämän

ominaisuuden

tapaavani

kansallisena

hyveenä

kaikkialla

maassamme. -- en silti usko että tämä pahe (kruununmetsillä keinottelu)
saataisiin perin vastenmielisellä virkavaltaisuudella pois juurrutetuksi.
Kansan kunnioitukseen ja sen, oikeamielisten, suosimaksi virkailijan tulee
päästä onnistuakseen menestyen saavuttamaan tarkoituksensa. Ja tällöin
on tärkeintä ennalta selittää ohjeet ja määräykset, joista virkamiehen ei
sallita omavaltaisesti paikkaavan.117
Ylimetsänhoitaja Juselius ohjeisti Salkoa siinä, että metsähallinnon virkamiesten tuli
pyrkiä tulemaan toimeen paikallisen väestön kanssa. Juselius oli jo pitempään toiminut
Pohjois-Suomessa ja tunsi alueen väestön, sen tavat ja tottumukset. Näin ollen
kirjoitusta voi pitää enemmänkin ojennuksena Salkon suuntaan, eli se puolusti
ranualaisia. Koska metsänhaaskauksen torjumisessa alkoi jo vuonna 1915 näkyä
onnistumisen merkkejä, olisi Metsähallituksen ja ylimetsänhoitajan näkökulmasta ollut
hyvin ongelmallista, jos hoitoalueen uusi aluemetsänhoitaja olisi heti alkuun
menettänyt

alueen

asukkaiden

myötämielisyyden.118

Huolimatta

Juseliuksen

huomautuksesta aluemetsänhoitaja Salkon paikallisia ja ”alueen tapaa” kritisoiva linja
säilyi hänen toimensa alussa.119
Ensimmäisen maailmansodan seurauksena alueen elinolosuhteet ja paikallisten
toimeentulo heikentyivät ja aluemetsänhoitajan näkemys alkoi näin muuttua. Salko

ylimetsänhoitaja 8.2.1909, vuodesta 1916 Turun-Hämeen läänien tarkastuspiirien ylimetsänhoitaja.
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jättämisistä 19.12.1915. Dnro. 384. AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
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huomioi yhä enemmän köyhemmän väestön tilanteen ja nosti asiaa yhä useammin
esiin.120

Tosin

vaikka

myötätuntoa

paikallisille

alkoi

löytyä,

vuonna

1917

aluemetsänhoitajan näkemys alueen työväestöstä oli sangen tyly.
Paikkakunnan työväki on kerrassaan sopimatonta kantajoukoksi ja on
uusittava sikäli kuin se rupeaa liian ”kesyksi” käymään.121
Sama linja jatkui myös kruununmetsätorppareiden määrittelyssä:
Kr.metsätorppari on ainakin Ranualla metsän pahin tuhohyönteinen, siis
metsätalouden järkiperäiselle harjoittamiselle haitallinen. Ainoa keino
hyönteisen hävittämiseen on uudistalojen perustaminen jokaisesta
kruununmetsätorpasta.122
Sitä, johtuivatko esitetyt kommentit Salkon luonteesta, taustasta tai kenties kahden
vuoden

ajan

kokemuksista,

on

vaikea

määritellä.

Ylisimon

hoitoalueen

aluemetsänhoitaja Waenerbergin vastaukset samaisiin kysymyksiin olivat hyvin
neutraaleja, eikä hän kokenut työväestöä tai ylipäätään kruununmetsätorppareita
metsätaloudelle haitallisiksi.123
Aluemetsänhoitaja

Salko

toimi

aktiivisesti

Ranuan

kunnalliselämässä

ja

suojeluskunnassa.124 Näin ollen hänellä oli merkittävä asema pienessä yhteisössä, jossa
mukana oli niin talollisia kuin kruununtorppareitakin. Oletettavaa on, että vuonna 1917
vallinnut tilanne vaikutti Salkon tuolloisiin arviointeihin. Talvella 1917 liikkui huhuja,
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että

kasakat

tulisivat

pidättämään

hänet,

koska

hän

oli

osallistunut

jääkäritoimintaan.125

2.3. Jokaisella metsänhoitajalla omat haasteensa
Aluemetsänhoitajien ja alueen asukkaiden välinen suhde ei ollut mitenkään selkeä,
eikä sen voida suoranaisesti sanoa kehittyneen jatkuvasti parempaan päin. Vaikka
vuodet ja aluemetsänhoitajat vaihtuivat, molemminpuolinen epäluuloisuus näyttää
säilyneen. Aluemetsänhoitajien vaihtuessa kahteen otteeseen 1920-luvun vaihteessa
halusivat aluemetsänhoitajat Salko ja Hirvisuo molemmat omana aikanaan
”tutustuttaa seuraajansa hyvissä ajoin laatuaan erikoiseen paikkakuntaan ja
hoitoalueeseen”.126
Huolimatta siitä, että Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden aluemetsänhoitajat toimivat
hyvin tiiviissä yhteistyössä ja asuivat samaa rakennusta, oli ilmeistä, että vuosien
aikana hoitoalueiden asioiden hoidossa syntyi erilaisia käytäntöjä. Yleisemmällä tasolla
asia nousi esiin hoitoalueiden yhdistymisen lähestyessä, jolloin piirikuntapäällikkö Atri
Arimo127 suoritti tarkistuksia Pohjanmaan piirikuntakonttorin alaisilla hoitoalueilla.
Hänen tiukka kantansa oli, että saman kunnan sisällä toimivilla hoitoalueilla tuli
pienimmissäkin asioissa harjoittaa samaa linjaa, koska:
Pienimpienkin asioiden erilaiset ratkaisut horjuttivat metsähallinnon
auktoriteettia yleisössä ja lisäävät jo ennestään löytyvää käsitystä, että
metsänhoitolaitoksen toiminta muka perustuu enemmän mielivaltaan
kuin lakiin ja asetuksiin.128
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Salko ylimetsänhoitajalle 2.8.1918. Dnro. 139. AMHKT 1916–1919. RHA DIa:3. OMA.
Salko ylimetsänhoitajalle 3.10.1918. Dnro. 175. AMHKT 1916–1919. RHA DIa:3. OMA.; Hirvisuo
Metsähallitukselle 3.3.1921. Dnro. 53. AMHKT 1920–1923. RHA DIa:4. OMA.
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Arimo, Atri Santeri, Jalasjärvi 11.9.1878. Ylioppilas Vaasan suomalainen realilyseo, Evon metsäopisto
1902. Ounasjoen ha:n vt. amh. 1903, Evon metsänvartijakoulun apulaismetsänhoitaja v. 1903–1909,
metsänhoidontarkastaja v. 1909–1918, Paltamon ha:n amh. v. 1919–1921, Pohjanmaan piirikunnan
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metsänhoitajat 1959–1931, 37.
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Arimo Ylisimon hoitoalueen metsänhoitajalle 4.11.1922. Dnro. 146. Aluemetsänhoitajalle saapuneet
kirjeet 1920–1928. RHA EIa:2. OMA.
126

36

Arimo ei kuitenkaan halunnut sitoa liikaa aluemetsänhoitajien käsiä, vaan painotti
lujasti sitä, että kaikkia asioita ei voida päättää ylemmällä taholla. Aluemetsänhoitajien
tuli saada olla myös aloitteellisia. Naapurihoitoalueiden aluemetsänhoitajien tuli
virkansa puolesta pystyä lisäksi toimimaan yksissä tuumin huolimatta esimerkiksi
henkilökohtaisista

erimielisyyksistään.129

Tuoreen

piirikuntapäällikön

ohjeistus

vahvistaa, että ranualaisten aluemetsänhoitajien näkemykset todennäköisesti erosivat
joissain asioissa vahvasti toisistaan.
Metsähallituksen hallinnon uudistus aloitettiin vuonna 1921. Uudistuksen myötä
ylimetsänhoitajat poistuivat ja tilalle tulivat piirikuntakonttorit ja piirikuntapäälliköt.
Hoitoalueiden hallintaan uusi asetus vaikutti vain vähän, mutta ratkaisuvaltaa
kuitenkin siirrettiin keskusvirastolta aluetasolle ja aluemetsänhoitajan toimivaltaa
laajennettiin hieman.130 Jos Ranuan ja Ylisimon aluemetsänhoitajien välillä oli jotain
erimielisyyksiä, tulivat uudistukset metsähallinnon kannalta hyvään aikaan. 1920luvulla valtion metsien käyttö laajeni omiin hankintahakkuisiin ja metsähallinnon
painoarvo alueella vahvistui. Uskottavuuden ja toimivuuden puolesta olisi ollut
negatiivista, jos eri puolilla kuntaa valtion metsähallinnon alaisissa metsissä olisi ollut
eri pelisäännöt esimerkiksi vähittäiskauppaan liittyen.
Heinäkuussa 1923 astui voimaan uusi hoitoaluejako. Tämän jaon myötä entiset
Ylisimon ja Ranuan hoitoalue yhdistettiin yhdeksi Ranuan hoitoalueeksi.131 Päätöksen
taustalla oli se, että metsähallinnon hoitoalueiden rajat kulkisivat vedenjakajia
pitkin.132 Aluemetsänhoitajan työn sekä uuden hoitoalueen toiminnan kannalta oli
tärkeää, että samaan aikaan suoritettiin hoitoalueella metsänhoidontarkastus.133
Tarkastuksen myötä vuosittaiseksi hakkuumääräksi saatiin vahvistettua 60 000
kuutiota puuta. Aikaisempien hoitoalueiden vuosittaiset hakkuumäärät olivat olleet
Ylisimon osalta 25 000 kuutiota ja Ranuan hoitoalueella 50 000 kuutiota.134 Vahvistettu
vuosittainen

129

hakkausmäärä

vaikutti

suuresti

tulevalla

kymmenvuotiskaudella

Ibid.
Åberg 2009, 93–94.
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Kts. liite 4.
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Ibid.
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Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.
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31. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.
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aluemetsänhoitajien suunnitelmiin ja linjauksiin siitä, kuinka paljon hoitoalueen
metsistä myytiin ja hakattiin puita.
Yhdistyminen kaksinkertaisti hoitoalueen pinta-alan ja laajensi aluetta, jonka metsien
käytön suunnittelusta aluemetsänhoitaja vastasi. Yhdistymisen jälkeen myös
Metsähallituksen

organisaatio

ja

toimintavarmuus

paranivat.

Hoitoalueen

laajentumista voidaan pitää hoitoalueen toiminnan kannalta merkittävimpänä
muutoksena, joka tutkimusajanjaksolla tapahtui.
Jokainen aluemetsänhoitaja pyrki omalla tavallaan edistämään Metsähallituksen edun
toteutumista hoitoalueella. Hoitoalueen alkuvuosina toimintamahdollisuudet olivat
hyvin rajatut, joten tämäkin lienee ollut taustalla siinä, että ensimmäiset
metsänhoitajat eivät viihtyneet niin pitkään hoitoalueella, kuin tarkoitus olisi ollut.
Aluemetsänhoitajat kohtasivat toimensa yhteydessä myös vastuksia. Ongelmat
johtuivat pitkälti hoitoalueen syrjäisestä sijainnista ja kantaväestöstä, mutta osaltaan
syynä olivat myös aluemetsänhoitajien toimintatavat.
Aluemetsänhoitajista merkittävimpiä painotuksia toimintaan tekivät J. Hackstedt, A.
Salko, W. Isomursu ja K.L. Nieminen135. Hackstedt oli Ranuan hoitoalueen
ensimmäinen aluemetsänhoitaja. Vaikka hän toimi Ranualla vain lyhyen ajan, oli hän
kuitenkin ensimmäinen, joka antoi Metsähallitukselle kunnolla kasvot. Toki alueella jo
aikaisemmin metsänvartijoina toimineet miehet olivat metsähallinnon kasvot siinä
missä metsänhoitajakin. Hackstedtin työn kautta hänen seuraajansa pystyivät
puuttumaan määrätietoisesti metsänhaaskaukseen mutta myös liikkumaan helpommin
hoitoalueen laajoissa metsissä.
Arnold Salkon työn alku sijoittui hoitoalueen toiminnan kannalta hankalaan
ajankohtaan. Molemmat hoitoalueesta enemmän tietävät henkilöt, metsänhoitaja
Saastamoinen ja metsätyönjohtaja Forss, kuolivat lyhyen ajan sisällä. Edellä mainitusta
syystä johtuen Salko joutui toimimaan ensimmäisen talven täysin vailla kunnollista

135

Nieminen, Knut Leonard, Forssa 3.1.1893–9.10.1939 Ranua. Ylioppilas Forssan suomalainen
yhteiskoulu 1914, metsänhoitotutkinto 1920. Avustavana metsänhoitajana Ranuan, Taivalkosken, EteläTaivalkosken, Kitkan ja Pudasjärven hoitoaluilla 1920–1921. Ranuan hoitoalueen vt. amh. 1.6.1921–
1.7.1923. Ranuan, Naamangan ja Sarajärven asutustoimikunnan jäsen 1925–1930. Apulaismetsänhoitaja
21.2.1929. Ranuan hoitoalueen amh 24.10.1930–9.10.1939. Suomen metsänhoitajat 1859–1931, 328.
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tietoa hoitoalueen metsien tilasta, suoritetuista leimauksista ja muista tärkeistä
asioista. Tilannetta ei parantanut se, ettei Ylisimon hoitoalueen aluemetsänhoitaja
Antti Huovinen tuntenut lainkaan Ranuan toista hoitoaluetta.136
Salkon toimikauden aikana merkittävä metsänhaaskaus saatiin lopetettua ja
kruununmetsätorppien määrä jatkoi kasvuaan. Ongelmaksi nousi sodasta johtunut
sahateollisuuden taantuma ja elintarvikepula. Pula-aikana metsähallinnon työmaat
eivät olleet erityiskohtelussa, vaan niilläkin kärsittiin elintarvikepulaa.137 Salkon
suhtautuminen

toimikautenaan

kruununmetsätorppiin

kruununmaan

asutusmuotona

oli

asukkaisiin

varauksellinen.

tai

Hänen

ainakin

toimintansa

painotuksena voidaan pitää aktiivista osallistumista kunnan eri luottamustoimiin. Myös
hänen seuraajansa oli aktiivinen vaikuttaja kunnan hallinnossa. Juuri 1920-luvun
vaihteen metsänhoitajat toimivat kaikista Metsähallituksen työntekijöistä aktiivisimmin
kunnan hallinnossa.138
Ranuan hoitoalueen pitkäaikaisimmat aluemetsänhoitajat olivat Weli Isomursu ja Knut
L. Nieminen. Nieminen toimi hoitoalueella ensin virkaatekevänä aluemetsänhoitajana
ja vuodesta 1930 virassa. Isomursun virkakauden aikana saivat alkunsa Ranuan
valtionmaiden asutustoiminta ja kruununmetsätorppien itsenäistymisprosessi. Vuonna
1926 aloitettiin myös Metsähallituksen omat hankintahakkuut, jotka muuttivat täysin
hoitoalueen metsähakkuiden suunnan. Kaikki nämä asettivat uuden hoitoalueen
aluemetsänhoitajan ammattitaidon koetukselle.
Niemisen vuosikymmenellä hoitoalueen pinta-ala pieneni asutustoiminnan myötä ja
vuosittainen

hakkuumäärä

asettui

keskimäärin

80 000

kuution

tasolle.139

Aluemetsänhoitajan uutena työnä hänen vastuulleen tuli myös riistakannoista
huolehtiminen. Tämä aiheutti ylimääräistä työtä ja kahnauksia paikallisen väestön
kanssa.
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Salko ylimetsänhoitajalle 15.11.1914. Dnro. 161. AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA;
Ylimetsänhoitajan ohjeistus Salkolle 26.5.1915. Dnro. 62. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–
1919. RHA EIa:1. OMA.
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Vuoden 1917 dnro. 90–94. Aluemetsänhoitajalle saapuneiden kirjeiden diaarit 1905–1923. RHA AIa:1.
OMA.
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Kts. esim. Hirvisuon ansiot. Suomen metsänhoitajat 1859–1931, 173
139
Kts. Kuvio 2.
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2.4. Forstmestari vallankäyttäjänä
Ranuan alue oli hyvin pitkän aikaa köyhää sekä erittäin maa- ja metsätalousvaltaista
seutua.140 Tosin tässä mielessä seutu ei liiemmin eronnut monista muista
paikkakunnista 1920- ja 1930-luvun Suomessa.
Aluemetsänhoitajien rooli ja merkitys kasvoivat ensimmäisten kahden vuosikymmenen
aikana. Aluemetsänhoitajat muuttuivat yhä vahvemmin henkilöiksi, joiden takana
alueen asukkaiden toimeentulo lepäsi. Metsähallituksen hallinnassa oli myös
merkittävä osa Ranuan kunnan alueella sijaitsevista metsistä. Jo pelkästään näistä
mainituista syistä on hyvä hieman pohtia, millainen merkitys aluemetsänhoitajalla
lopulta oli.
Aluemetsänhoitajan asema ja toiminta olivat itsenäisiä.141 Varhaisemmassa vaiheessa
he olivat pääosin vastuussa ylimetsänhoitajalle ja piirikuntajärjestelmän myötä
piirikuntapäällikölle. Tutkimusaikana ranualaiset aluemetsänhoitajat eivät juuri
saaneet erityisiä huomautuksia ylemmältä taholta. Piiritarkastajan raporteissa tosin
saattoi välillä näkyä jyrkästikin esiintuotuja huomioita, kuinka puuston leimaamisen tai
hakkuutyömaiden valvonnan suhteen esiintyi leväperäisyyttä.142 Mutta muuten
toiminta näyttää täyttäneen kaikki vaaditut normit.
Kukin metsänhoitaja sai aikanaan vastaanottaa omanlaista palautetta ja tunneryöppyjä
milloin miltäkin taholta. Yksi harvoista virallisista huomautuksista liittyi lanssipaikkojen
järjestelyihin talvella 1923 Isorakkamaan hakkuulla I vartiopiirissä. Aluemetsänhoitajan
vastaus piirikuntapäällikön raporttiin oli yksiselitteinen:
Muistutukset olivat aiheettomat, koska aluemetsänhoitajan hallussa ei
ole ilmojenjumalan tehtävät eikä lumen satamisen säännöstely.
K.L. Nieminen143
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Juntunen 1990b, 236.
Laitakari 1960, 160.
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Kts. esim. vuosikertomusten 1923–1927 välissä olevat piiritarkastajan tarkastusraportit.
Vuosikertomukset 1911–1933. RHA HId:2. OMA.
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Aluemetsänhoitaja Niemisen kommentti piirikuntapäällikkö Wichmannin tarkastusraporttiin. Vuoden
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Ajoittain

aluemetsänhoitaja

huomautuksista.

On

hyvin

siis

saattoi

olla

välittämättä

mahdollista,

että

oman

piirikuntapäällikön

hoitoalueensa

herrana

aluemetsänhoitaja pystyi pitämään oman päänsä suurimmassa osassa asioita. Olisihan
hänellä ollut vaikean paikan tullen hallussaan tarpeeksi tietoa muun muassa
hoitoalueensa tilasta ja mahdollisuuksista. Aluemetsänhoitaja pystyi perustelemaan
ratkaisujaan omiin tietoihinsa, erilaisiin raportteihin ja arkistomateriaaliin pohjautuen.
Aluemetsänhoitajat olivat suuria vallankäyttäjiä huolimatta siitä, että he saattoivatkin
saada moitteita toiminnastaan. Useimmat hoitoalueella toimineet aluemetsänhoitajat
jatkoivat uraansa merkittävimmissä tehtävissä Metsähallituksen organisaatiossa. Tästä
voidaan päätellä se, etteivät ainakaan Metsähallituksen päätöksentekijät kokeneet
aluemetsänhoitajien vallankäyttöä ranualaisia kohtaan ongelmaksi.
Mitä

tulee

paikallisten

ihmisten

antamaan

välittömään

palautteeseen,

aluemetsänhoitajien reaktioissa näkyy selvästi parkkiintuneisuus ja luottamus siihen,
että nämä itse olivat oikeassa ja asia tuli ratkeamaan vielä metsähallinnon puolelle.
23.3.1937 Anojat valittavat, ettei nykyinen aluemetsänhoitaja uskalla
kysymyksessäolevan laisia ”pärepuita” rahalla antaa. Sekä Narkaus että
Kaarlejärvi ovat puhelimella vaatineet jopa verrattain uhkaavassa
äänilajissa, että heille on annettava pärepuiksi 6m x 6” mäntyjä anojien
sopivaksi katsomalta paikalta -- Kun heille on huomautettu, että
lupakirjakauppoja ei tehdä puhelimella ja että voimassa olevien
määräysten mukaan ei pärepuina myydä 6m x 6” täyttäviä puita -- ovat
anojat ottaneet uhkaavan asenteen ja varsinkin Kaarlejärvi suorastaan
luvannut näyttävänsä, että aluemetsänhoitajan on taivuttava hänen
tekemiinsä vaatimuksiin. -- Kun mielestäni anojat ovat jo syyskaudella
hyvin tienneet tarpeensa tämän vuoksi (Ylimääräisen leimaus- ja
luovutustyön vaatiman ajan) esitän myöskin anomuksen hylkäämistä. 144
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Nieminen Piirikuntakonttorille siitä, kuinka hän oli joutunut muutaman paikallisen uhkailemaksi
puhelimessa puukauppoihin liittyen. 23.3.1937. Dnro. 54. AMHKT 1930–1941. RHA DIa:4. OMA.; Kts.
myös metsänvartijan sopimaton käyttäytyminen Salmilehdossa v.1925. Metsänvartijakirja 1892–1964.
RHA BIa:1. OMA.
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Aluemetsänhoitajan tuli asemansa ja tehtävänsä hoidon kannalta esiintyä paikalliselle
väestölle ja tietysti myös alueella hakkuita suorittaneiden yhtiöiden edustajille siten,
että hän oli heitä ylempänä.
Tiedustelija poistui mutisten mennessään jotain uhkauksentapaisia,
mihin en kiinnittänyt huomiota, koska Ranualla on jo aikoja saanut tottua
sellaisiinkin.145
Metsähallinnon metsänhoitajien asema perustui vahvemman oikeuteen. Metsäherruus
on usein liitetty ennen kaikkea metsänhoitajien ja kansan välisiin suhteisiin 1800- ja
1900-luvun alun kruununmetsien käyttöä koskevissa kiistoissa. Valtio vahvempana
rajoitti perinteistä metsien käyttöä, ja myöhemmin se jarrutti asutustoiminnan
aikakaudella tilattoman väestön mahdollisuutta saada haluamansa kokoinen tila. Kuten
useasti, tällaisellakin asioiden tiivistämisellä on kääntöpuolensa.
Aluemetsänhoitajan tehtävä oli

mahdollistaa

Metsähallituksen

hakkuiden

ja

metsäkauppojen onnistuminen. Kaikki ranualaiset aluemetsänhoitajat olivat hyvin
orientoituneita suorittamaan heille annettua tehtävää. Erityisesti 1920- ja 1930-luvun
aluemetsänhoitajat

näyttävät

ottaneen

tehtäväkseen

palvella

ainoastaan

Metsähallitusta ja sitä kautta metsävaltion teollisuuden jykeviä puujalkoja. Tämä näkyi
etenkin siinä, miten Salmilehdosta146 käsin suhtauduttiin asutustoimintaan.
Virallisesta kirjeenvaihdosta ja muusta lähdemateriaalista saa vain hiuksenhienoja
viitteitä metsänhoitajien työn henkisestä kuormittavuudesta, mutta riittävän tarpeeksi,
jotta saa selkoa esimerkiksi aluemetsänhoitaja Saastamoisen kuolemasta.147 Selvää on,
että koska metsänhoitajat joutuivat lähes yksin toimimaan Metsähallituksen edustajina
hoitoalueella, oli työ välillä henkisesti raskasta. Syrjäisillä hoitoalueilla muuta
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Niemisen vastaus 20.12.1938 Piirikuntakonttorin kirjeeseen, jossa tiedustellaan kuivaniemeläisen
henkilön tekemän kantelun todenmukaisuutta. Kantelija oli tehnyt valituksen, ettei hänelle ollut myyty
puita. Dnro. 250. AMHKT 1930–1941. RHA DIa:4. OMA.
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http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Konserni/Metsahallituslyhyesti/Historia/150vuotisjuhlavuosi/Kuukaudenhistoriakohde/Sivut/salmilehdonaluemetsanhoitajanvirkatalo.aspx (luettu
1.4.2013). Metsähallitus toimi Ranualla Salmilehdosta käsin vuoteen 2012, jolloin toimisto siirtyi Ranuan
kirkonkylällä Osuuspankin rakennukseen.
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Ylimetsänhoitaja Juselius Salkolle Saastamoisen kuolemasta. 5.11.1914. Dnro. 61.
Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–1919. RHA EIa:1. OMA.

42

koulutettua väestöä oli hyvin vähän, tuskin juuri lainkaan.148 Tilanne tietysti muuttui
ajan saatossa, ja 1920-luvun tilanne oli eri kuin 1910-luvun vaihteessa.
Aluemetsänhoitajilla oli alusta alkaen tietyt tärkeät tehtävät: hoitaa ja suojella valtion
metsiä, johtaa hoitoaluetta sekä tuottaa tuloja kruunulle. Olojen vakiinnuttua
metsähallinnon ja etenkin aluemetsänhoitajien merkitys kasvoi. Eri metsänhoitajat
kohtasivat aikanaan erilaisia vastuksia, mutta he pystyivät myös ajamaan alueen
asukkaiden asioita eteenpäin. Vuosikymmenten aikana työt metsähallinnossa
kasvoivat

ja

aluemetsänhoitajat

saivat

yhä

useammin

avukseen

avustavia

metsänhoitajia. Organisaation kunnollisen toiminnan kannalta oli tärkeää, että yhden
työntekijän työmäärä ei päässyt kasvamaan liian suureksi. Useimmat Ranuan
hoitoalueen

aluemetsänhoitajat

pääsivät

myös

etenemään

urallaan

valtion

metsähallinnossa.

2.5. ”Minä en kyllä kenenkään koiraksi lähe sinne!”
Otsikko kuvaa hyvin sitä asennetta, joka vallitsi pitkään Ranuan hoitoalueen
metsänvartijoita

kohtaan.149

Metsänvartijajärjestelmä

sai

alkunsa

yhdessä

Metsähallituksen synnyn myötä vuonna 1859. Heti alkuun metsävartijoiden
tärkeimmäksi työksi metsähallinnon alaisina muodostui valtionmetsien vartioiminen eli
taistelu metsävarkaita ja muita lainrikkojia vastaan. Hoitoalueet jaettiin varhaisessa
vaiheessa vartio-osuuksiin, joita alettiin kutsua vartiopiireiksi. Tosin kuten todettua,
vartiopiirien laajuus vaikeutti huomattavasti vartiointitehtävää.
Metsänvartijoiden toimeentulo oli kauan aikaa huono, ja asuakseen ja viljelläkseen he
saivat usein karun ja huonokuntoisen metsänvartijatorpan.150 Metsänvartijan toimen
vertaus koiranvirkaan ei näin ollen ollut harvinaista. Tointa saatettiin kutsua
koiranviraksi muutamasta eri syystä. Koska metsänvartijan työ vaati etenkin jatkuvaa
kiertelyä omassa vartiopiirissä, metsien käytön seurantaa, hakkuiden valvontaa ja
raportointia kahdeksan päivän välein Ranuankylällä asuvalle aluemetsänhoitajalle, ei
oman maatalouden harjoittamiselle jäänyt juurikaan aikaa. Kun otetaan lisäksi
148

Kts. viitteet 84 ja 85.
Tappauksia Ranualta 1979, 136.
150
Laitakari 1960, 163–164.
149

43

huomioon metsänvartijoiden huonot palkkaedut, ei ollut mitenkään tavatonta, että he
saattoivat velkaantua esimerkiksi talollisille. Näin ollen joistain metsänvartijoista oli
ajan myötä kehkeytynyt aluemetsänhoitaja Hackstedtin mielestä ”metsävarkaitten
parhaita suojelijoita”.151
Hackstedt

ymmärsi

heti

alkuun

tämän

ongelman

ja

pyrki

vaikuttamaan

metsänvartijoiden parempaan palkkaukseen, jotta nämä olisivat voineet tulla toimeen
ilman sivuansioita.152 Tästä huolimatta palkkaukseen tuli muutoksia vasta ajan kanssa.
Myös alkuvuosien toimet metsänvartijoiden aseman parantamiseksi liittyivät täysin
metsänhaaskauksen ehkäisemiseen ja lopettamiseen. Metsänvartijat olivat niitä
henkilöitä, jotka olivat milteipä aina ensimmäisinä toteamassa haaskaustapauksia.
Tästä syystä hoitoalueen metsänvartiointimäärärahojen lisääminen oli toistuvana
tavoitteena. Lisämäärärahoilla pyrittiin sitouttamaan metsänvartijoita paremmin
tehtäviinsä sekä palkkaamaan keväisin ja syksyisin heidän avukseen ylimääräisiä
vartijoita.153
Alussa Ranuan hoitoalueella oli viisi vakinaista metsänvartijaa, mutta koska
vartiopiirien laajuus ja muut olosuhteet asettivat omat haasteensa tehokkaalle
vartioimiselle, jouduttiin vakinaisten lisäksi palkkaamaan ylimääräisiä metsänvartijoita
eritoten kevättalvella ja loka-joulukuussa suoritettavaa valvontaa varten. Vuoden 1908
uuden vartiopiirijaon seurauksena vakinaisten metsänvartijoiden määrä kasvoi
kahdeksaan. Ylimääräisiä metsänvartijoita käytettiin jatkuvasti. Vuosina 1912–1919
ylimääräisiä metsänvartijoita oli vuosittain 12−19. Eniten ylimääräisiä metsänvartijoita
oli vuonna 1915, jolloin hoitoalueen metsiä vartioi yhteensä 27 vakinaista ja
ylimääräistä metsänvartijaa.154
Ranuan hoitoalueella metsänvartijat eivät saaneet virkatorpan kuin I ja II
vartiopiirissä.155 VIII vartiopiirin virkatorpan asumisoikeudesta taasen käytiin
oikeudenkäyntiä melkein Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden yhdistymiseen saakka. Se
151

Vuosikertomus 1906. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
Ibid.
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Kts. esim. aluemetsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 17.4. ja 10.6.1905. Dnro:t 2 ja 13. 29.8.1907. Dnro:t
140–141. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet 1905–1910. RHA DIa:1. OMA.
154
Vuosikertomukset 1905–1923. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.; Vuosikertomukset
1911–1933. RHA HId:2. OMA.; Kts. liite 3.
155
Kts. liitteet 8 ja 9.
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että III, V ja VII vartiopiirien metsänvartijat eivät saaneet vartiopiiristään omaa
virkatorppaa, tarkoitti sitä, että he asuivat vartiopiirinsä ulkopuolella. Tämä aiheutti
ongelmia etenkin Kuukasjärven vartiopiirin vartioinnin suhteen. Vaikka Tervonjärven
vartiopiirissä oma virkatorppa olikin, sijaitsi se Kuivaniemen hoitoalueen puolella.156
Kasvavan metsätalouden myötä metsänvartijalaitostakin pyrittiin parantamaan, ja
vuonna 1876 Evolle metsäopiston yhteyteen perustettiin metsänvartijakoulu. Koulu oli
kaksivuotinen,

ja

tarkoituksena

oli,

että

valtion

metsänvartijoiksi

saatiin

koulunkäyneitä miehiä. Tavoitetta ei kuitenkaan täysin saavutettu, koska yksityisen
puolen paremmat palkka- ja työehdot houkuttelivat koulunkäyneet metsänvartijat
muualle töihin.157 Ranuan hoitoalueella koulutettuja metsänvartijoita ei ollut, ja
kouluosaaminen rajoittui monissa tapauksissa luku- ja laskutaitoon. Hoitoalueen
metsänvartijat

olivat

valikoituneet

useasti

nuhteettomista

ja

sopivista

kruununtorppareista, tai ammatti saattoi myös siirtyä suvussa.158
Vuonna 1905 vakinaisten metsänvartijoiden palkkoihin kului Ranuan hoitoalueella
1060 markkaa ja ylimääräisten vartijoiden palkkaukseen 770 markkaa. Ylimääräisen
vartioinnin tarpeesta kertoo se, että esimerkiksi vuonna 1910 ylimääräiseen
vartiointiin käytettiin jo 2900 markkaa, eli summa lähes nelinkertaistui viidessä
vuodessa.159 Vuonna 1916 metsänvartijan kuukausitulo vaihteli noin 50 ja 70 markan
välillä. Tuloon vaikuttivat metsänvartijan työvuodet ja jonkin verran myös hänen
työtehtävänsä.160
MATTI LACKMAN on tutkimuksessaan pohtinut lyhyesti metsänvartijan asemaa
yhteisössä. Metsänvartijat joutuivat omassa yhteisössään hyvin vaikeaan asemaan,
koska he olivat kruunun ”koneiston” alimmalla portaalla. Virkansa puolesta he
valvoivat kanssaihmisten tekemisiä ja joutuivat saattamaan heidät edesvastuuseen
tekemisistään. Metsänvartijat olivat kuitenkin samalla kyläyhteisönsä jäseniä, jotka
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Ranuan ja Ylisimon yhteinen kartanselityskirja 1909–1911. RHA HIa:9. OMA.
Ibid.
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Metsänvartijakirja 1892–1964. RHA BIa:1. OMA.
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Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
160
Kts. esim. vuosikertomus 1916. Vuosikertomukset 1911–1933. RHA HId:2. OMA.
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joutuivat usein ottamaan kruununtorppareiden heikon aseman huomioon ja
katsomaan monia asioita sormien lävitse.161
Metsänvartija joutui useasti tasapainoilemaan asuinyhteisönsä ja aluemetsänhoitajan
välillä. Itsesuojeluvaisto aiheutti kuitenkin useasti lopulta sen, että toiminta kruunun
puolesta oli parasta. Parempi oli siis välttää metsänhoitajan kuin yhteisön vihaa.162
Myös Ranuan hoitoalueella metsänvartijoiden asema oli alkuun hyvin kaksijakoinen.
Tästä syystä ensimmäisten vuosien aikana aluemetsänhoitaja joutui hyvin tarkkaan
seuraamaan näiden työskentelyä ja arvioimaan heidän pätevyyttään hoitaa toimiaan.
Kolme

vakituista

metsänvartijaa

erotettiin

toimestaan

ensimmäisen

kahden

toimintavuoden aikana heidän rikkomuksistaan haaskaustapauksien yhteydessä ja
työtehtäviensä laiminlyönnistä. Laiminlyönneiksi laskettiin esimerkiksi leväperäisyys
leimaustyössä.163
Metsänvartijan toimen hoitamatta jättäminen ei aina kuitenkaan johtunut suoraan
vain

esimerkiksi

huonosta

taloudellisesta

asemasta.

Loppuvuodesta

1909

aluemetsänhoitaja joutui erottamaan metsänvartijan toimestaan, koska tämä ei ollut
suostunut

hoitamaan

tehtäviään

ja

muun

muassa

tuhoamaan

vartiopiirin

kruununtorpparien haaskaamia tukkeja. Metsänvartija toimi hoitoalueen pahimmalla
haaskausalueella kolmannessa vartiopiirissä ja ilmoitti ”järkensä juoksun menevän
sekaisin ponnistusta ja huolta vaativissa tehtävissä.”164 On siis oletettavaa, että tässä
tapauksessa yhteisön paine oli niin suuri, että yksin Siuruanjokivarressa toiminut
metsänvartija ei enää yksinkertaisesti pystynyt kantamaan niin suurta henkistä
taakkaa.
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Lackman 1998, 280.
Lackman 1998, 288.
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Vuosikertomukset 1905–1906. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.; Kts. myös
aluemetsänhoitajan kirjeet ylimetsänhoitajalle 15.12.1905 ja 7.6.1906. Dnro. 82 ja 88.
Aluemetsänhoitajan kirje metsänvartija Juho Pirille 16.12.1905. Dnro. 93. AMHKT 1905–1910. RHA
DIa:1. OMA.; VII vartiopiirin metsänvartija Matti Kerttula oli saanut ankaran muistutuksen
huolimattomuudesta jo vuonna 1901. Lackman 1998, 287.
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Metsänhoitajan kirje ylimetsänhoitajalle 1.12.1909. Dnro. 145. AMHKT 1905–1910. RHA DIa:1. OMA.
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Metsänvartijoiden kokema fyysinen uhka oli todellinen, ja tämän takia he liikkuivat
useimmiten aseistettuina.165 Esimerkiksi ylimääräinen metsänvartija Juho Paukkeri
joutui talvella 1911 Tuhansuolla III vartiopiirissä kulkiessaan väkivaltaisen hyökkäyksen
kohteeksi, koska hänellä oli hallussaan Metsähallituksen ”ruununmerkkikirves”.166
Samana keväänä metsänhoitajan tietoon tuli myös muita uhkaustapauksia
metsänvartijoita kohtaan.167 Edellä mainituista syistä johtuen etenkin hoitoalueen
eteläosien metsänvartijoilla oli hallussaan revolverit.168
Väkivallan uhkan ja henkisen paineen lisäksi metsänvartijat joutuivat kohtaamaan
välillä myös kiusatilanteita, joissa heille ei ajan tavan mukaisesti annettu
mahdollisuutta kiertomatkoillaan majoittua taloihin.169 Metsänhoitaja Saastamoinen
kirjoitti vuoden 1910 vuosikertomuksessa paikallisten suhtautumisesta muualta
tulleisiin metsänvartijoihin.
Muualta tulleet metsänvartijat taas eivät tule paikkakunnalla toimeen
sillä heitä vihataan eikä auteta satunnaisissa tarpeissa.170
Paikallisten toimintatapa on selvä merkki, että metsänvartiointi oli hoitoalueella
tehostunut ja metsänvartijat yhä enenevissä määrin työskentelivät metsänhoitajan
rinnalla metsien laitonta käyttöä vastaan.
Oletettavasti vuosien aikana joko henkilöön tai metsänhoitolaitokseen kohdistuneet
kaunat nousivat pintaan talvella 1918. Ylisimon hoitoalueen metsänvartija Eemeli
Simonaho joutui helmikuussa ulkopuolisten punakaartisyytösten kohteeksi. Tästä
syystä hän lähestyi metsänhoitajaa kirjeitse useaan otteeseen ja teki selkoa
tekemisistään.171
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Åberg 2009, 50.; Suomennos Keisarillisen Senaatin kirjeestä Metsänhoitohallitukselle 21.10.1873
metsänvartijoiden aseiden käytöstä kulkiessaan kruununmetsissä ja haaskattujen metsäntuotteiden
takavarikkoon ottaessa. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–1919. RHA EIa:1. OMA.
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Paukkerin kirje metsänhoitajalle 23.4.1911. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–1919. RHA
EIa:1. OMA.
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Metsänhoitaja nimismiehelle 7.5.1911. Dnro. 102. AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
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Kalustoluettelot 1905–1921. RHA BIId:1. OMA.
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Metsänhoitaja ylimetsänhoitajalle siitä, kuinka Kelahaaran ja Siuruan alueella taloista metsänvartijat
eivät saa yösijaa edes yhdeksi yöksi. 19.12.1912. Dnro. 202. AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
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Vuosikertomus 1910. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA
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Simonahon kirjeet Ylisimon aluemetsänhoitajalle 20.2., 21.4. ja 12.8.1918. Simonahon huhuttiin
kuuluvan punakaartiin sen jälkeen, kun hän oli pyytänyt saada suojakseen revolverin. Simonaho
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Metsänvartijoiden asema niin sanotusti puun ja kuoren välissä oli hyvin haastava
tilanteessa, jossa metsähallinnon valvova käsi alkoi rajoittaa ranualaisten perinteistä
metsien käyttöä.

2.6. Metsätyönjohtojärjestelmä ajaa metsänvartijapiirien ohi
Vuoden 1923 uuden hoitoaluejaon myötä hoitoalueen vartiopiirit pysyivät pitkälti
samoina kuin aikaisemmin, vaikka niihin kyllä suunniteltiin muutoksia.172 Uudella
hoitoalueella vartiopiirien numerointi säilyi, ja piirit erotettiin toisistaan liittämällä
järjestysnumeron eteen joko Ranua tai Ylisimo.
Hakkuumäärien lisääntyessä metsänvartijoiden työnkuva muuttui. Näin ollen, koska
metsänhaaskaus väheni, metsänvartijoiden työ koostui yhä enemmän hakkuisiin
liittyvistä töistä. Metsänvartijoiden toimenkuvaa alettiin enenevissä määrin tarkastella
uudelleen 1920-luvun loppupuolella. Sen lisäksi, että metsähakkuut voimistuivat, myös
metsänhoidollisiin ja metsän uudistumiseen liittyviin seikkoihin alettiin kiinnittää yhä
enemmän huomiota. Aluemetsänhoitajat pitivät metsänuudistustyötä miltei yhtä
tärkeänä kuin hakkuutyötä. Tästä syystä näihin töihin tarvittiin enemmän
ammattitaitoisia metsänhoidon tuntevia työntekijöitä.

Huolimatta siitä, että

metsänvartijoille oli edelleen käyttöä niin metsien kuin hakkuiden valvonnassa, koko
metsänvartijajärjestelmän nähtiin osaltaan olevan aikansa elänyt.173
Koska Ranuan hoitoalueen metsänvartijoilta puuttui koulutus metsänhoidollisiin
tehtäviin, Isomursun tavoitteena oli siirtyminen metsänvartijajärjestelmästä paremmin
tarkoitusta vastaavaan metsätyönjohtajapiirijärjestelmään. Ongelmana oli edelleen
myös metsänvartijoiden alhainen palkkataso, joka heikensi työintoa uusiin
työtehtäviin.174

osallistui kuitenkin keväällä yhdessä suojeluskuntalaisten kanssa partiomatkalle Tervolan suuntaan ja
tämän lisäksi muutenkin suojeluskunnan toimintaan. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–
1919. RHA EIa:1. OMA.
172
Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 4.12.1922. Dnro 122. AMHKT 1920–1923. RHA DIa:4. OMA.
173
Metsänhoitaja Piirikuntakonttorille 17.5.1927 koskien työnjohtajapiirien suunnittelua ja toteutusta.
Dnro. 139. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
174
Ibid.
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Hoitoalueiden yhdistymisen jälkeen uudella hoitoalueella toimi kaksi koulutuksen
saanutta

metsätyönjohtajaa.

Koska

Jalmari

Hukarin

työaika

kului

täysin

hankintatyömaiden johtoon, ei metsänhoidollisia työtehtäviä johtamaan ollut kuin
metsätyönjohtaja Kalle Ranuan ja avustavan metsänhoitajan työpanos.175 Kun otetaan
vielä huomioon 1920-luvulla alkanut valtionmaiden asutustoiminta ja sen tuoma
työmäärän lisäys, on helppo ymmärtää syyt sille, miksi Isomursu olisi halunnut alueelle
enemmän metsänhoidon ammattilaisia. Vuonna 1922 metsähallinnossa pantiin alulle
muutos, joka korvasi vuosien mittaan kouluja käymättömät metsänvartijat
metsäkoulun käyneillä metsätyönjohtajilla.
Vuoden

1922

muutoksesta

huolimatta

siirtymisestä venyi 1930-luvun alkupuolelle.

selvittely

metsätyönjohtajapiireihin

Ranuan hoitoalueen osalta esityksiä

tehtiin vuonna 1932 sekä vuoden 1933 metsänhoidontarkastuksen yhteydessä.
Esityksessä hoitoalue olisi jaettu kolmeksi metsätyönjohtopiiriksi.176 Uudistus astui
voimaan vuoden 1937 aikana, jolloin hoitoalueen metsänvartiopiirien tilalle
muodostettiin neljä työnjohtopiiriä.177
Vuonna 1934 annetulla asetuksella perustettiin Metsähallitukseen 169 uutta
metsätyönjohtajan tointa, mutta ne täytettiin vain sitä mukaa kuin metsänvartijoiden
toimet

vapautuivat.178

järjestelmän

mukainen

Ranuan

hoitoalueelle

metsätyönjohtaja

palkattiin

ensimmäinen

joulukuussa

1940.179

tämän
Ranualla

metsänvartijajärjestelmä toimi kevääseen 1936 asti, minkä jälkeen toimessa oli enää
kolme vakinaista sekä kolme tilapäistä vartiomiestä.180
Aluemetsänhoitajan luottamus toimessa olleiden metsänvartijoiden kykyyn hoitaa
vaativia metsähallinnon ja metsänhoidon tehtäviä vaihteli. Metsänhoitajat odottivat
metsänvartijoilta lojaaliutta Metsähallitukselle, rehellisyyttä ja hyviä tapoja. Viinan
175
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Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 25.11.1932. Dnro. 375. AMHKT 1930–1941. RHA DIa:6. OMA;
357–260, Ranuan hoitoalueen metsätaloussuunnitelma 1933–1934. RHA HIb:2. OMA.
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Laitakari 1960, 165.
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223. Vuoden 1936 kirjeellä ilmoitettiin, että kahdeksan vt. metsänvartijaa oli irtisanottu ja heille oli
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käytöstä ja metsänvartijalle muuten sopimattomasta käytöksestä voitiin asettaa
rangaistus, ja asetettiinkin.181
Muutamana esimerkkinä Ranuan hoitoalueen metsänvartijoista mainittakoon Ranuan
III, VI ja VII vartiopiirien metsänvartijat Robert Kela, Jaakko Simontaival ja Kalle Ihme,
sekä Ylisimon IV vartiopiirin metsänvartija Eemeli Simonaho. Simontaival ja Ihme
kunnostautuivat

molemmat

ahkerina

metsänhaaskauksen

estäjinä.

Heidän

vartiopiireissään haaskaus oli hyvin vähäistä ja järjestys erittäin hyvä muuhun
hoitoalueeseen verrattuna. Molemmat saivat palkkaansa vuosilisät pitkäaikaisesta
palveluksestaan Metsähallitukselle, Simontaival elinikäisen eläkkeen ja Ihmeen
alaikäinen tytär isänsä kuoltua valtiolta ylimääräisen eläkkeen.182
VII vartiopiirin metsänvartijan toimesta käytiin myös ajoittaista kilpailua. Olisiko
kilpailu johtunut metsänvartijan työn eduista vai siitä, että Kalle Ihmeen toiminnan
myötä piirissä ei esiintynyt laittomuuksia ja aluetta oli siksi hyvä valvoa? Simonaho
toimi virassaan vuodet 1913–1948. Hänelle myönnettiin myös työvuosista kertyneet
palkankorotukset,

mutta

erityisenä

on

syytä

huomioida

hänen

lukuisat

yhteydenottonsa Salmilehtoon koskien vartiopiirin asukkaiden heikkoa toimeentuloa ja
täten ajoittaista selviytymiskamppailua. Tässä tapauksessa metsänvartija toimi
todellakin asukkaiden viestien ja tuntojen välittäjänä Metsähallitukseen päin. 183
Robert Kela sen sijaa sai uransa aikana aluemetsänhoitajilta hyvin paljon kiitosta
omasta

toiminnastaan

metsänvartijana.

Hän

toimi

alkuun

ylimääräisenä

metsänvartijana vuodet 1907–1910 ja tämän jälkeen metsänvartijan virassa
metsänhaaskaukselle alttiissa III vartiopiirissä vuodet 1910–1941. Kela toimi tarpeen
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Metsänvartijakirja 1892–1964. RHA BIa:1. OMA.; Metsänhoitaja esittää Piirikuntakonttorille, ettei
erotetulle metsänvartijalle 16 vuoden palveluksesta huolimatta myönnettäisi ylimääräistä eläkettä.
2.12.1926. Dnro. 301. 2.2.1927 Dnro. 35. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:6. OMA.
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AMHKT 1905–1910. RHA DIa:1. OMA; Metsänvartijakirja 1892–1964. RHA BIa:1. OMA.;
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OMA.
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mukaan

myös

metsätyönjohtajan

sijaisena.184

Kulloinkin

toimessa

olleet

aluemetsänhoitajat pitivät Kelaa erittäin luotettavana ja osaavana metsänvartijana.
Tasavallan presidentti myönsi Kelalle vuonna 1943 Suomen valkoisen ruusun 2. luokan
mitalin.185

184

Metsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 16.1.1910. Dnro. 14. AMHKT 1905–1910. RHA DIa:1. OMA.;
Metsänhoitajan kirjeet mv Kelalle ja Piirikuntakonttorille Kelan asettamisesta metsätyönjohtajan
sijaiseksi 29.9.1928. Dnro:t 286 ja 287. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
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3. METSÄNHAASKAUS – ALUEEN TAPA
3.1. Murhayritys neljän puun tähden – haaskaajat metsähallintoa
vastaan
Hoitoalueiden pinta-alan pienentämisen yhtenä tärkeänä tavoitteena ja ilmentymänä
oli valvonnan tehostuminen kruununmetsissä. Ranuan hoitoalueella valvonnan
tehostuminen näkyi aluemetsänhoitajan ja metsänvartijoiden kovana puuttumisena
”alueen tapaan”, mutta myös aikaisemmin esiinnoussut kulkuyhteyksien paraneminen
ja laajentuminen oli merkki tästä. Paremmilla yhteyksillä pyrittiin siihen, että tieto kulki
nopeammin ja metsänhoitoviranomaisten oli helpompi päästä metsän tykö.
Luvattomasta metsänkäytöstä puhuttaessa ja kirjoitettaessa metsänhoitoviranomaiset
käyttivät termiä haaskaus. Anne Ruuttula-Vasari käyttää omassa tutkimuksessaan
termiä haaskaus eli metsävarkaus. Myös lakikielessä haaskaus on metsän luvatonta
käyttöä. Yleiskielessä sen sijaan haaskaus käsitetään metsän huonona käsittelynä eli
raiskauksena ja metsän suoranaisena hävittämisenä. Metsän luvatonta käyttöä
pidetään suoranaisena metsävarkautena, vaikkei puutavaraa olisikaan ehditty kuljettaa
pois metsästä.186 Välillä metsänhoitoviranomaisten kirjoituksissa käytetään termiä
metsänraiskaus, mutta se on rinnastettavissa metsänhaaskaukseen. Tässäkin
tutkimuksessa haaskaus käsitellään varastamisena, eli haaskaajat ovat varkaita.
Metsänhaaskauksen

julkikuva

oli

moninainen.

Metsähallinnon

kannalta

pohjoissuomalainen perinteinen, Metsähallituksen näkökulmasta hyvin tuhlaileva,
metsän hyödyntämistapa oli uhka kruununmetsille. Tervanpoltto ja metsien mittava
kotitarvekäyttö olivat jättäneet jälkensä.187 Metsähallinnon syntymän myötä uudet
metsävirkamiehet alkoivat välittömästi puuttua metsänhaaskauksiin, oli kyse sitten
kymmenestä tukkipuusta tai sylillisestä tervaksia. Vaikka määrät eivät tuntuneet tavan
kansasta suurilta, oli niillä metsähallinnolle iso merkitys, koska metsänmyyntituloja ei
vielä 1800-luvulla ollut toivotussa määrin.188
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Aikaisemmat hoitoalueet olivat pinta-alaltaan liian laajoja, ja kukaan ei voinut tietää
varmasti, minkälaista metsien käyttöä niiden sisällä harjoitettiin.189 Vuonna 1903
tilanne oli päässyt Iin tarkastuspiirissä kiehumispisteeseen saakka, ja metsähallinnon
oli taivuttava tilapäisesti vahvempansa edessä. Täten metsänhoitajat laitettiin etenkin
seuduilla, joilla luvatonta hakkuuta eniten harjoitettiin, leimaamaan kaikki sahattavaksi
kelpaavat puut ja myymään ne. Näin oli toimittava, kunnes uudet hoitoalueet saatiin
jaetuiksi ja metsänvartiointi uudelleen järjestetyksi.190
Suureksi kasvanut käsikauppamyynti191 ei kuitenkaan saanut hyvää vastaanottoa
Metsähallituksen

pääkonttorilla.

Jo

1905

talvella

Metsähallitus

ilmoitti

kiertokirjeellään, että käsikauppamyynti on yleensä sallittu vain paikkakunnan
kotitarvetta varten.192
Ranuan hoitoalueella metsänhaaskaus ei kuitenkaan ollut pidemmällä ajanjaksolla
opittu

tapa,

vaan

se

oli

alkanut

vasta

1880-luvulla.

Ensimmäisen

metsänhoidontarkastuksen yhteydessä A. Lange toi esille sen seikan, että koska
kruununmetsiin oli jaettu pitkään lupakirjoja puiden hakkuuseen ja metsän arvon
noustessa Metsähallitus vähensi lupakirjakäytäntöä, hakkuut jatkuivat laittomina. ”Ken
halusi puita ostaa kruunulta, sai niitä ja halvalla hinnalla.”193
Ennen hoitoalueuudistusta Iin hoitoalue oli koko maan mittakaavassa merkittävimpiä
metsänhaaskauksen seutuja. Vuoden 1891 haaskauksista 15 prosenttia ja PohjoisSuomen osalta vajaa kolmannes tapahtui kyseisellä hoitoalueella.194 Tähän seikkaan
liittyivät myös ylimetsänhoitaja Montellin vuosikertomusten merkittävimmät huomiot.
Montell näki alueen merkityksen kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeänä
puuntuotannon suhteen ja odotti uudelta hoitoaluejaolta paljon. 195
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Kuviosta yksi nähdään, että kiivaimmat metsänhaaskauksen vuodet sijoittuvat Ranuan
hoitoalueella välittömästi hoitoalueen perustamista seuranneisiin vuosiin sekä
muutamiin yksittäisiin vuosiin 1920- ja 1930-luvuilla.196 Ensimmäinen vuosi, jolloin
haaskaamista ei havaittu tapahtuneen, oli 1917.197 Päällimmäisenä ongelmana oli
metsänvartijoiden saaminen mukaan kunnolliseen vartiotyöhön.198
Kuvio 1. Todetut metsänhaaskaustapaukset ja niihin liittyvät oikeustoimet Ranuan
hoitoalueella vuosina 1905–1917
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Lähde: Vuosikertomukset 1905–1917. Vuosikertomukset 1906–1910 ja Vuosikertomukset 1911–1933.
RHA HId:1-2. OMA.

Kruununmetsistä luvatta kaadetusta puutavarasta käytiin välillä myös veristä
kamppailua. Keväällä 1906 Ranuanjokivarressa metsänkonduktööri Tervon199 ja
kahden

ylimääräisen

metsänvartijan

ollessa

tarkastuskäynnillä,

yritti

metsänhaaskauksesta kiinni saatu talollinen ampua metsäkonduktööriä useaan
otteeseen. Tapaus jatkui seuraavana päivänä, jolloin epäilty hyökkäsi kirveen kanssa
metsänvartija Illikaisen kimppuun siten, että tämä menetti iskun voimasta tajuntansa.
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Myöhemmässä selvittelyssä kävi ilmi, että metsäkonduktööri oli saanut talollisen kiinni
tapahtumapäivänä ainoastaan neljän puun haaskauksesta. Tilanteen selvittelyssä
syytetty talollinen oli epäiltynä myös aikaisemmasta 82 puun haaskauksesta.200
Suurempi verityö tapahtui saman vuoden kesäkuussa Pudasjärven hoitoalueella, kun
metsänvartija Samppa Timonen sai surmansa ottaessaan puita takavarikkoon kahdelta
varkaalta.201 Valvonnan osalta oli hyvin harvinaista, että metsänhoitoviranomaiset tai
metsänvartijat saivat haaskaajia kiinni itse teosta.
Metsänhaaskaukseen syyllistyneiden joukko oli kirjava. Perusoletuksena voisi olla, että
syyllisiä olivat etenkin huonossa sosiaalisessa asemassa olleet, kuten itselliset tai
kruununmetsätorpparit. Metsävarkauksiin syyllistyivät kuitenkin yleisesti myös ne,
joilla oli omaa maata ja metsää.202 Ranuan hoitoalueellakin talolliset osallistuivat
metsänhaaskaukseen siinä missä kruununtorpparit. Olipa tapauksia, joissa talolliset ja
kruununtorpparit

olivat

yhdessä

tuumin

ryhtyneet

kaatamaan

luvattomasti

tukkimetsää.203
Metsänhaaskaukseen ryhdyttiin yleisen tavan vuoksi ja siksi, että sitä oli tehty pitkään.
Talollisille metsänhaaskaus saattoi olla mahdollista ja helppoa, koska metsänvartijat
olivat velkaantuneet heille. Merkittävin syy oli kuitenkin köyhyys. Tukinostajia oli,
mutta esimerkiksi kruununmetsätorpparit eivät saaneet välttämättä hakattavaksi kuin
kotitarvepuita, joita ei saanut myydä eteenpäin. Lupakirjakauppakaan ei riittänyt
vastaamaan kysyntää. Omatoimisuus lisääntyi myös silloin, kun hakkuutyömaita oli
vähän ja rahalle oli käyttöä.204
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Olennaista Ranuan hoitoalueen haaskauksissa oli niiden sijoittuminen. Merkittävä osa
haaskauksista sijoittui Siuruanjoenvesistön alueelle I ja II vartiopiireihin.205 Näillä
seuduin puut oli helppo ja nopea uittaa ulos hoitoalueelta ilman kiinnijäämisen pelkoa.
Keväällä 1915 talollinen J.R. oli kruununtorppari K.P:n todistuksen mukaan kehottanut
tätä kaatamaan luvatta tukkipuita kruununmetsistä. Talollinen olisi kertonut asiasta
metsänhoitajalle ja tämän jälkeen ostanut puut halvalla. Voitot olisi jaettu talollisen ja
kruununtorpparin kesken.206 Myöhemmin Pudasjärven käräjillä talollinen vapautettiin
syytteistä ja kruununmetsätorppari tuomittiin.207
Kerrotun kaltaiset tapaukset tuskin olivat harvinaisia, sillä ranualaisten toimeentulo
heikkeni ensimmäisen maailmansodan aikana. Vaikka sotasuhdanteet olivat vielä
vuosina 1915–1916 suotuisia, oli sahateollisuus lamautunut.208 Metsäyhtiöt jättivät
hakkaamatta hoitoalueelta ostamansa leimikot, ja aluemetsänhoitaja sai jatkuvia kovia
syytöksiä siitä, ettei myöntänyt käsikauppapuita.209 Puiden ostaminen käsi- eli
lupakirjakaupalla oli siis yksi olennaisimmista toimeentulonmuodoista ranualaisille.
Vaikka aluemetsänhoitaja Saastamoinen ilmoitti vuoden 1909 vuosikertomuksessaan
paremmassa kansanosassa heränneen tietoisuuden siitä, että kruununmetsää on
kohdeltava samalla tapaa kuin yksityistäkin, metsänhaaskaus jatkui muutaman
rauhallisen vuoden jälkeen. 1920-luvun alussa tieto uudesta asutuslainsäädännöstä sai
pysyvämpää asuntoa vailla olevat rakentamaan luvattomia asumuksia valtion maille.
Metsähallinnon näkökulmasta asia oli erittäin ongelmallinen, sillä kuntalaiset eivät nyt
kyselleet lupia rakentamiseen etukäteen vaan jälkikäteen. Luvaton asuttaminen
vertautui metsänhaaskaukseen.210
Vielä vuonna 1924 aluemetsänhoitaja muistutti Metsähallituksen johtoa siitä, kuinka
paikkakuntalaiset ovat vanhastaan surullisen kuuluisia metsänraiskauksestaan ja tämä
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taipumus pysyy edelleen vahvana.211 Metsähallitus ei päässyt metsänhaaskauksesta
täysin eroon ennen 1930-luvun puoliväliä. Vuosi 1933 oli tilastollisesti erikoinen vuosi,
sillä tuolloin haaskatuksi laskettiin 3 374 runkoa, mikä teki yhteensä 180 kuutiota.
Samoihin määriin oli päästy edellisen kerran 1900-luvun alussa.212
1930-luvun haaskaukset liittyivät vuokramaiden itsenäistymisprosessiin. Entisillä
torppareilla ja Metsähallituksella oli suuri kiista siitä, kuinka paljon uusille asustus- ja
viljelystiloille jätettiin itsenäistymisen yhteydessä puita. Lisäksi epätietoisuutta oli siitä,
milloin

asutustilalliset

saivat

alkaa

kaataa

ja

myydä

tilansa

metsää.213

Metsänhaaskauksen loppumiseen hoitoalueella vaikuttivat kruununmetsätorppien
itsenäistymisprosessi sekä taloudellisten ja työolosuhteiden parantuminen.
Metsänhaaskauksen

aikakauden

merkityksestä

ranualaisten

muistoille

ja

kansanperinteelle kertoo se, että vielä 1970-luvun lopulla muisteltiin Ella-ukkoa
sankarina, joka asettui asein virkavaltaa ja Metsähallitusta vastaan.214

3.2. Metsähallituksen toimet metsänhaaskauksen lopettamiseksi
Metsähallinto halusi tosissaan kitkeä metsänhaaskauksen perinteen ja paheen
hoitoalueelta. Koska yhtenä merkittävänä syynä pidettiin metsänvartijoiden tahdollista
tai tahdosta riippumatonta osallistumista metsänhaaskauksiin, joutui vartiojärjestelmä
ensimmäisenä tarkastelun kohteeksi. Hoitoalueen viiden ensimmäisen toimintavuoden
aikana viisi metsänvartijaa erotettiin toimestaan, koska he olivat laiminlyöneet
valvontatehtävänsä.215 Erottamisen syinä olivat metsänhaaskauksen tietoinen
ilmoittamatta jättäminen sekä osan, talollisille lupakirjakaupalla myytyjen puiden
leimaamatta jättäminen. Vuonna 1910 syyksi riitti, että metsänvartija H.H. oli
osallistunut, ilman metsänhoitajan lupaa, metsäyhtiön uittoon mittamiehenä ja siellä
tietoisesti mitannut varastettuja puita. Metsänvartija katui tekoaan, mutta koska
211
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metsänhoitajan näkemyksen mukaan vartiopiirissä ollut saha edesauttoi kruununmaan
asukkaiden ja muiden harjoittaman metsänhaaskauksen peittelyä, metsänvartija
erotettiin.216
Metsänvartijoiden huono taloudellinen asema tuli esille jo aikaisemmin 1800-luvulla,
mutta asiaan puututtiin vasta 1890-luvulla kruununmetsäkomitean mietinnössä.217
Tästä huolimatta metsänvartijoiden palkkauksesta käytiin keskustelua pitkään vielä
1910-luvulla.218
Kun metsistä ja uittoväylien varrelta löydettiin luvatta kaadettuja puita, ne joko
tuhottiin, myytiin heti korotetulla hinnalla tai myöhemmin yleisellä huutokaupalla.
Tuhoamiseen syynä oli se, että löydettyjen puiden säilymistä oli vaikea valvoa. Näin
haluttiin myös mahdollisimman tehokkaasti estää minkäänlainen hyötyminen
metsävarkauksista. 219
Metsänvartiointiin

kiinnitettiin

paljon

huomiota

myös

ensimmäisessä

metsänhoidontarkastuksessa. Lange toi painotuksena esille, että ”rahallisiin uhrauksiin
ei ollut katsominen, kun vaan kylliksi tehokas vartiointi saadaan aikaan.”220
Metsänvartijoiden palkkaus ei ollut ainoa keino tehostaa valvontaa, vaan hoitoalueelle
palkattiin myös metsätyönjohtaja loppuvuodesta 1910. Tässäkin tapauksessa
lojaalisuutta Metsähallitukselle pidettiin tärkeänä. Ranualaista hakijaa ei valittu, koska
hänen tiedettiin olevan sukua ainakin neljälle talolliselle sekä kasvaneen ranualaisten
käsitykseen kruununmetsistä.221
Metsähallinnon halusta kitkeä luvaton metsänkäyttö kertoo myös toimintatapojen
moninaisuus. Kesällä 1915 Kelankylän läheisyydestä oli varastettu 57 tukkipuuta ilman,
että syyllisiä saatiin selville tai puita takaisin. Tästä syystä aluemetsänhoitaja Arnold
216
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Salko kielsi kyläläisiltä kaiken metsätuotteiden saannin.222 Pudasjärven hoitoalueen
aluemetsänhoitaja oli asiassa vielä kovemmalla linjalla. Hän ilmoitti yksioikoisesti, ettei
ole kyseiselle kylälle antanut yhdeksän vuoden aikana yhtään lupakirjaa, koska pitää
kylää niin metsävarkauteen taipuvaisena seutuna.223
Metsänhaaskaukseen

syyllistyneet tai

metsänhoitoviranomaisten

ja

metsänhaaskaukseen

tai

metsänhaaskauksesta

riittivät

siitä edes

metsänvartioiden

edes

epäilys

siitä

ja

aluemetsänhoitajalle

epäillyt

päätyivät

muistiin.

Syyllistyminen

ilmoittamatta
syyksi

helposti

jättää

jäänyt

tieto

puoltamatta

kruununmetsätorppahakemusta tai lupakirjahakemusta.224 Asia saattoi toimia myös
toisinpäin, sillä haaskausten jäljille johtaneesta vihjeestä kertonut kruununtorppari
saatettiin palkita.225
Metsähallituksen valvontakoneisto parani koko ajan, mutta siltikään metsien
haaskausta ei saatu heti halutulla tapaa kuriin. Esimerkiksi vuoden 1911 marraskuuhun
mennessä oli löydetty 68 haaskaustapausta, joista ainoastaan yksi voitiin todentaa.
Haaskattuja puita löydettiin tuona vuonna 899 kappaletta.226 Kuten 1800-luvun lopulla,
niin

1900-luvullakaan

metsänhaaskaukset

eivät

sanottavasti

enää

laskeneet

Metsähallituksen tuottoa. Sen sijaan haaskaukset vähensivät metsähallinnon
uskottavuutta.227 Juuri uskottavuus ja luotettavuus olivat ne seikat, joiden kanssa
metsähallinto joutui painimaan uudella hoitoalueella.

3.3. Haaskaaja löytyi harvoin käräjäsalista
Vuosina

1905–1917

Ranuan

hoitoalueella

todettiin

vuosittain

0−47

metsänhaaskaustapausta. Näistä käräjille päätyivät ainoastaan muutamat harvat
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tapaukset (Kuvio 1). Esimerkiksi vuonna 1912 Pudasjärven käräjillä käsiteltiin viisi
hoitoalueella tapahtunutta metsänhaaskaustapausta. Näistä ainoastaan kahdessa
langetettiin tuomio, joista toinen rajoittui korvausvelvollisuuteen eikä edesvastuuseen.
Joinain vuosina haaskaustapaukset saatettiin vain todeta metsässä ilman, että
yhdestäkään niistä pystyttiin syyttämään ketään.228
Kuviosta yksi nähdään, kuinka harvinaisia tuomiot olivat suhteessa todettuihin
tapauksiin. Vasta 1910-luvun puolivälin jälkeen valvonta oli niin tehokasta, että
merkittävä osa todetuista haaskauksista päätyi myös käräjille.
Tapausten käsittelyt venyivät erinäisistä syistä. Toisinaan syytetty tai todistaja ei
saapunut paikalle. Tapausta saatettiin myös siirtää vastaajan tai aluemetsänhoitajan
pyynnöstä lisätodisteiden hankkimista varten. Käräjäsalin todistukset saattoivat myös
erota aikaisemmasta Ranualla tehdystä kuulustelusta. Tällöin syyte yleensä raukesi ja
aluemetsänhoitaja tuomittiin korvaamaan aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.229
Tuomioiden ja syytteiden vähäiset määrät eivät olleet mitenkään uusi asia, vaan
samanlaiset tilanteet olivat toistuneet jo vuosikymmenten ajan Pudasjärven syys- ja
talvikäräjillä.230 Metsänhaaskauksista jaetut tuomiot vaihtelivat. Vielä syksyn 1906
käräjillä kaksi vastaajaa sai sakkotuomion lisäksi kahden kuukauden vankilatuomion.
Seuraavina

vuosina

tuomiot

koostuivat

sakoista

ja

korvausvelvoitteista.

Sakkotuomioiden suuruus laskettiin yleensä haaskatun puuston hinnan kautta. Lisäksi
tuomitut joutuivat maksamaan oikeudenkäyntikulut.231
Metsähallituksen ja eritoten aluemetsänhoitajien kanta haaskauksesta langetettuihin
tuomioihin oli hyvin kriittinen. Aluemetsänhoitajien tavoitteena oli toistuvasti, että
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metsänhaaskauksesta

annettuja

rangaistuksia

olisi

pitänyt

koventaa.

Näin

metsävarkaudesta olisi rangaistu samalla tapaa kuin muistakin varkauksista.232
Aluemetsänhoitajien käräjöinti alkoi myös ajan myötä vaikeutua, sillä heidän apunaan
käräjillä ei välttämättä ollut kuin vähemmän asiaan perehtynyt syyttäjä, kun taas
vastapuoli

alkoi

saada

asianajajia

käyttöönsä.

Aluemetsänhoitajat

kokivat

oikeudellisena vääryytenä myös sen, että edellisillä käräjillä vastaajaa puolustanut
asianajaja

saattoi

toimia

myöhempien

käräjien

tuomarina.

Osaltaan

oikeuskäsittelyiden hidastumiseen ja onnistumiseen vaikutti myös todistajien
saaminen

paikalle,

sillä

jos

tapauksen

käsittelyt

siirtyivät,

siirtyivät

myös

todistajanpalkkioiden saannit.233 Metsähallinto ymmärsi kuitenkin asianajoon liittyvät
ongelmat ja alkoikin pian huomioida ammattitaitoa omaavien asianajajien hyödyn
käräjäsalissa.234
On ilmeistä, että joutuminen käräjille metsänhaaskauksesta oli epätodennäköistä.
Metsänhaaskaukseen

ryhtymisen

kynnys

oli

verrattain

matalalla.

Vaikka

aluemetsänhoitaja Hackstedt olisi halunnut Ranualle enemmän virkavaltaa valvomaan
paikallisia oloja, joiden takia hänen mielestään ”murhat ja tappelut tulevat kohta
jokapäiväisiksi”, ei poliisivoimien määrää hoitoalueella lisätty.235
Aluemetsänhoitajien
kruununmetsätorpparit

toimilla
ja

oli

tilaton

vaikutuksensa
väestö

siihen,

suhtautuivat

miten

etenkin

metsänhaaskauksiin.

Aluemetsänhoitajat muistivat erilaisten anomusten ja pyyntöjen yhteydessä hakijan
entiset teot, ja näin ollen pystyivät tuomitsemaan jo pelkkien haaskausepäilyjen
perusteella. Metsänhoitajan näkemyksellinen ja asennoitunut tuomiovalta oli useasti
siis lopulta vahvempi kuin käräjätuomarin. Tosin edellä mainittu menettely ei ollut
tietenkään paras vahvistamaan uskoa ja luottamusta metsähallintoa kohtaan, koska
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kansan keskuudessa nousi aika ajoin esiin epäilys kollektiivisista rangaistuksista.236
Koska haaskaus saatiin ajan myötä tehokkaalla valvonnalla loppumaan, Metsähallitus
pääsi tavoitteeseensa.
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4. HOITOALUEEN METSÄT METSÄYHTIÖIDEN JA PAIKALLISTEN
KÄYTÖSSÄ

Vuonna 1918 tapahtunut johtajanvaihdos toi Metsähallituksen johtoon metsänhoidon
professori Aimo Kaarlo Cajanderin. Cajanderin vahva asema virkamiehenä,
teollisuusmiehenä, professorina ja poliitikkona loi edellytyksiä Metsähallituksen
kehitykselle mahtitekijäksi, jolla oli hallussaan sekä valtion maankäytön että
teollisuuden raaka-ainehuollon avaimet.237
Cajanderin johtajakauden alkuun Metsähallitukselle annettiin merkittävä tehtävä
tuottaa tuloja nuorelle tasavallalle, jonka omaisuus, rikkaus ja mahdollisuudet olivat
sen metsissä. Johtajakautensa alkuun Cajander linjasi virkamiehilleen, että Suomen
itsenäistyminen oli lisännyt huomattavasti valtion menoja ja näiden menojen
kattamiseen tarvittiin metsien tarjoamia tuloja. Metsähallituksella tuli olemaan rooli
myös valtion puunjalostusteollisuudessa ja puunjalostusteollisuuden yleisessä
kehittämisessä. Cajanderin vuonna 1921 tekemien linjausten mukaan Metsähallituksen
liiketoiminta ei voinut olla kuitenkaan puhdasta rahantuottoa. Toiminnassa oli
huomioitava seuraukset, joita valtion metsäpolitiikasta oli maan teollisuudella ja maan
taloudelle sekä valtion metsien työväelle ja lähiseutujen asukkaille.238

4.1. Kaiken lähtökohtana menekkiolosuhteiden parantaminen
A.K.

Cajanderin

1920-luvun

vaihteessa

tekemät

linjaukset

valtion

metsien

taloudellisesta tärkeydestä eivät täysin edustaneet uutta näkökulmaa valtion
metsähallinnossa. Vuosisadan alussa uudistetun hoitoaluejaon eräs lähtökohtahan oli
ollut juuri metsien parempi menekki ja näin ollen valtiolle siitä seurannut rahallinen
hyöty. Puuston hinnassa oli havaittavissa jo vuonna 1906 nousua, mutta
aluemetsänhoitaja Hackstedt oli tuolloin vielä maltillisella mielellä ja halusi nähdä,
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kuinka paljon hinnat tulevat nousemaan etenkin uusien lauttaussääntöjen ja olojen
vakiintumisen myötä.239
Ranuan hoitoalueen ensimmäisessä metsänhoidontarkastuksessa painotettiin, että
hoitoalueen puutavaran ja metsäntuotteiden menekkiolosuhteita tulisi parantaa
entisestään. Ongelmana oli etenkin Simojoen vesistöalueelta myydyn puuston alhainen
hinta, sillä vesistöalueelta puiden ostoa harjoitti ainoastaan Halonen Ångsågs AB.
Koska yhtiöitä oli ainoastaan yksi, metsistä saatu hinta oli selvästi Iijoen vesistöalueen
puustosta saatua hintaa pienempi.240
Ratkaisuna tähän metsänhoidontarkastaja esitti, että Simojärvessä uitettavat puut olisi
siirretty järven eteläosasta lyhyttä siirtorataa ja uittokanavaa pitkin Iijoen vesistöön.241
Täysin samaa tapaa, mutta eri lähtökohdista, käytettiin samaan aikaan Kitkajärven ja
Livojärven välisellä kannaksella, jonne Akaanlahden uittokanava valmistui vuonna 1893
ja siirtorata vuonna 1910. Kitkalla asialla olivat metsäyhtiöt, joiden toiveena oli saada
monopoliasema alueen metsiin.242 Ranualla Metsähallituksen lähtökohta oli taasen
nostaa omien metsien arvoa ja purkaa metsäyhtiöiden monopoliasema puuston
hinnoittelussa.
Idea Simontaipaleen puunsiirtolaitoksesta ei kuitenkaan edennyt ajatusta pidemmälle,
ja puuhuutokauppojen hinnat pysyivät ostorenkaiden takia Metsähallituksen
näkökulmasta alhaisina koko 1910-luvun. Jonkinlaista kilpailua aiheutti ruotsalaisen
Yttersfors Trävaru A.B:n mukaantulo huutokauppoihin vuonna 1912.243
Simojoen uitto-olosuhteisiin ei saatu 1910-luvun aikana parannuksia, ja vuonna 1925
valmistuneessa uudessa metsänhoidontarkastusraportissa aluemetsänhoitaja Viljo
Isomursu nosti uittokanavan uudelleen esiin. Suunnitelma sai piirikuntapäällikön
puoltolauseen. Uudessa esityksessä uittokanava olisi rakennettu Simojärven
pohjoispäähän Putkivaaran rantaan ja siitä Särkijärveen. Näin puutavara olisi saatu
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Kemijoen kautta Kemiin yksivuotisena uittona.244 Suunnitelma kuitenkin kaatui liian
suuriin kustannuksiin. 5,5 miljoonan markan kustannusarvio olisi nostanut
uittokustannuksia siinä määrin, että Isomursu esitti lopulta hankkeen hautaamista ja
kehotti Metsähallitusta ennemminkin keskittymään Simojoen uitto-olosuhteiden
pikaiseen parantamiseen.245 Voidaan vain pohtia, mitä Simojärven mahdollinen
kanavointi Kemijokeen olisi tarkoittanut, kun Kemijoki valjastettiin sähköntuotantoon
1940-luvun lopulta alkaen.
Metsähallitus ryhtyi maanlaajuisesti panostamaan uitto-olosuhteiden parantamiseen
vuonna 1918, jolloin perustettiin epävirallinen insinööriosasto vastaamaan muun
muassa lauttaussäännöistä ja väyläsuunnitelmista.246 Metsähallitus ei tehnyt Ranuan
hoitoalueella suuria uittoväylien kunnostuksia suunnitelmista ja erittäin suuresta
tarpeesta huolimatta ennen 1930-lukua. Kuljetusolosuhteiden parantaminen liittyi
täysin menekkimahdollisuuksien parantamiseen. Tämä nousi esille, kun valtio alkoi itse
myydä ja hakata puuta omista metsistään.247
Simojoen uitto oli yksivuotinen ainoastaan joen keskivaiheen Portimojärvestä alaspäin,
ja täten latvavesien ja Simojärven ympäristön puustosta ei saatu haluttua hintaa.
Kustannuslaskelmat ja päätös siitä, että valtio maksaisi kunnostuksen, tehtiin vuonna
1929. Kustannusten arvio oli pääväylän osalta 2,1 miljoonaa markkaa ja sivuväylien
osalta 1,11 miljoonaa markkaa.248 Töitä ei päästy aloittamaan vasta kuin kesällä 1933.
Seuraavina kesinä työ eteni verkkaisesti, joten säätelypato ja väyläosan kunnostus
saatiin valmiiksi vuoden 1935 aikana.249
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Kaikki

Simojoen

uittoyhdistyksen

jäsenet

eivät

olleet

täysin

tyytyväisiä

Metsähallituksen toimittamiin kunnostustoimiin vaan vetosivat suuriin kustannuksiin.
Aluemetsänhoitaja Niemisen näkemys oli, että yhtiöt tiesivät puun hinnannousun
vaikutuksen omaan talouteensa ja vastustivat siksi kunnostustöitä. Metsähallituksen
osalta kunnostustyöt tähdättiin tarkoituksella lamakauden työttömyysjaksoille, jolloin
palkkakulut olivat pienemmät.250 Toki kunnostustöistä hyötyivät myös paikalliset
palkkatuloina ja maanomistajat kohonneina metsätuloina.
Laman alkuvuosina kunnostustöitä tehtiin myös Kivi-, Nuupas-, Luiminka- ja
Siuruanjoella.251 Erityisesti Luiminkajoen kunnostus avasi mahdollisuudet Simojärven
länsipuolisten metsien, jotka kuuluivat Siuruanjoen vesistöön, hyödyntämiseen.
Jokien perkaus kasvavien uittojen tarpeisiin lisäsi metsien ja alueen arvoa
Metsähallitukselle erityisesti 1930-luvulla, olihan Metsähallitus alueen suurin ja
merkittävin

maanomistaja

sekä

hakkaaja.

Uittoväylien

kunnostuksen

tuoma

taloudellinen hyöty, etenkin Simojoen osalta, heikkeni hieman alueen asutustoiminnan
yhteydessä. Jokivarsien maat joutuivat yksityiseen omistukseen, eivätkä uittomiehet
voineet aina kulkea rantoja pitkin tai sopivat varasto- ja lanssipaikat olivat harvassa.
Maanlunastustoimitusten yhteydessä Metsähallitus yritti pitää huolen siitä, että
rannoille jätettiin uittomiesten kulku- ja käyttöoikeus.252
Metsähallituksen aluevaikutuksen kannalta merkittävää on, ettei uitto-olosuhteiden
parantamiseen lopulta alettu kuin vasta jonkinasteisen pakon edessä. Tällöin omat
kasvaneet hankinnat vaativat laajentamaan hakkuualueita hoitoalueen niihin osiin,
joista puutavaran uitto oli aikaisemmin ollut kallista ja hankalaa. Taustalla oli tietysti
myös Veitsiluodon sellutehtaan avaaminen vuonna 1930.253 Työn teettämisessä
Metsähallitus pystyi käyttämään hyväksi vallinnutta heikkoa taloustilannetta, ja näin se
sai uitto-olosuhteet paremmiksi pienemmällä taloudellisella panostuksella kuin mitä
työ olisi vielä 1920-luvulla vaatinut.
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4.2. Ostajarenkaat ja keinottelu metsänmyyjän harmina
Vuosisadan alun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä valtion metsien puut
myytiin pääsääntöisesti yleisillä metsähuutokaupoilla ja välikirjakaupoilla. Yleiset
huutokaupat

suoritettiin

Oulussa,

Tampereella,

Viipurissa

ja

Joensuussa.

Huutokaupoille oli määritelty vähimmäishinnat, eivätkä tarjoukset aina ylittäneet niitä.
Jos huutokaupan tarjoukset hylättiin liian alhaisina, puuerä myytiin yleensä
välikirjakaupalla. Paikallistasolla aluemetsänhoitajan myyntivalta oli hyvin rajattu ja
hänen oikeutensa metsänmyyntiin rajoittui paikalliseen lupakirjakauppaan ja
paikallishuutokauppojen pitoon. Paikallishuutokauppojen osaltakin tehdyt tarjoukset
käsiteltiin Metsähallituksessa, ja lupakirjakaupan osalta oli vuosittaiset ostajakohtaiset
vuosikiintiöt.254
Aiemmin esiin nousseiden etäisyys- ja kuljetusongelmien takia Ranuan hoitoalueesta
myytiin puustoa suhteellisen alhaiseen hintaan. Aluemetsänhoitajien tavoitteena ja
työtehtävänä oli pyrkiä siihen, että puusta saatu hinta olisi noussut mahdollisimman
korkeaksi. Kamppailu alhaisia kantohintoja vastaan leimasi aluemetsänhoitajien työtä
hoitoalueen perustamisesta lähtien. Työ osoittautui hyvin haasteelliseksi, sillä
Ranuankylällä

suoritetuissa

paikallishuutokaupoissa

oli

myös

huomattavissa

samanlaista ostajarenkaiden muodostumista kuin yleisissäkin huutokaupoissa.255
Tavoitteellinen

hinnannousu

oli

nähtävissä

1910-luvun

alussa.

Ensimmäisen

maailmansodan myötä puusta saatu myyntihinta alkoi kuitenkin jälleen laskea.256
Metsien kysynnän jatkuvan kasvun myötä 1900-luvulla puun nollaraja eli raja, jonka
takaa puuta ei taloudellisesti kannattanut enää kuljettaa, siirtyi yhä kauemmaksi itään
ja pohjoiseen.257 Tämän kehityksen seurauksena puutavarayhtiöt alkoivat hyödyntää
laajenevassa määrin myös Simojärven itä- ja eteläpuolen sekä Siuruanjokivarren
metsiä. Eniten hakattiin sahapuuta, mutta myös hiomo- ja propsipuu kävivät jossain
määrin kaupaksi. Ranuan hoitoalueen suurimmiksi hakkaajiksi sekä puunostajiksi, ja
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näin myös työllistäjiksi, ennen Ylisimon ja Ranuan hoitoalueiden yhdistymistä tulivat
A.B. Uleå OY (aiemmin muun muassa G&C Bergbom Oy), OY Rauma Wood Ltd.
(Vuojoki Gods A.B.) sekä jossain määrin ruotsalainen Ytterstfors Trävaru A.B.
Pienimuotoista paikallista ostotoimintaa harjoitti asiamies Juho J. Petäjä.258
Ei voida kuitenkaan sanoa, että metsäyhtiöt olisivat ainoita työllistäjiä. Metsähallitus
leimautti ja möi puut sekä näin ollen mahdollisti paikallisten osallistumisen hakkuu-,
vedätys- ja uittotyöhön. Metsähallituksen piirissä mietittiin myös paljon sitä, kuinka
uitto-olosuhteita voitaisiin parantaa puun paremman menekin aikaansaamiseksi.259
Paremmat kuljetus- ja hakkuuolot olisivat lisänneet ostajien kiinnostusta alueen
metsiin ja tarjonneet lisää tienestimahdollisuuksia asukkaille sekä kasvattaneet siinä
samalla talollistenkin saamia puunmyyntituloja.
Metsähallitus halusi saada parempaa hintaa Pohjois-Suomen metsistään. Tästä syystä
alettiin

kruunun

alaisia

metsiä

myydä

konsessiokauppana

metsäyhtiöille.

Konsessiokaupoissa myytävä puumäärä oli tavallista suurempi ja hakkuuaika pitkä,
joskus jopa 20 vuotta. Hinta sovittiin etukäteen, mutta maksut riippuivat hakkuiden
etenemisestä. Kauppojen ehtona oli, että puiden jalostusta varten perustettiin tehdas
Pohjois-Suomeen. Puun menekki lisääntyi, mutta maailmansodan takia yhtiöt
lykkäsivät vuodesta 1914 lähtien hakkuita eteenpäin. Romahtaneen markan arvon
takia metsäyhtiöt saivat 1920-luvun vaihteessa suorittamansa konsessiohakkuiden
puut melkeinpä ilmaiseksi. Konsessiohakkuulupien myöntäminen lopetettiin vuonna
1918.260
Kemi Oy ja ruotsalainen AB Virginia suorittivat konsessiohakkuita Ranuan hoitoalueella
vielä pitkälle 1920-lukua.261 Konsessiohakkuille luonteenomainen valikoiva hakkuutapa
aiheutti vain sen, että metsäalan uudistustöitä oli vaikea suorittaa ja uuden taimikon
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synty hidastui.262 Virginia-hakkuina tunnettujen hakkuiden jälkiä Simojärven itäpuolen
metsissä korjattiin ja niistä kirjoitettiin vielä 1920-luvun loppupuolellakin.263
Valtion metsistä hakattu puumäärä vaihteli vuosittain. 1910-luvun alun nousukauden
katkaisi ensimmäisen maailmansodan syttyminen. Vähäisiin hakkausmääriin vaikuttivat
myös pitkälle ajanjaksolle sovitut konsessiot, joista ei lopulta koitunut valtiolle ennalta
suunniteltua hyötyä.264 Kuviosta kaksi nähdään kuinka maailmansotaa edeltävän ajan
hakkausmääriin päästiin lopulta vasta vuonna 1921. Hoitoalueiden yhdistyminen
vuonna 1923 kasvatti yhdessä hankintahakkuiden aloittamisen sekä yleisen
metsäteollisuuden kasvun kanssa huimasti 1920-luvun hakkuumääriä.265
Kuvio 2. Valtion metsistä kaadettu puumäärä (kiintokuutiota) Ranuan hoitoalueella
vuosina 1905–1939
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Lähde: Ranuan ja Ylisimon yhteinen kartanselityskirja 1909–1911. RHA HIa:9. OMA.; Ranuan hoitoalueen
entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.; Ranuan hoitoalueen
metsätaloussuunnitelmat 1933–1934. RHA HIb:2. OMA.; Hakkaustapatilastot 1931–1939. PPKA Hhah3:4.
OMA. Kuviosta puuttuvat vuosien 1933–1938 tarkat luvut. Noiden vuosien keskimääräinen
hakkuumäärä oli 80 000 kiintokuutiota. Kiintokuutiometri tarkoittaa mittayksikkönä kuutiometrin
kokoista täyttä puuta, ilman pino- tai irtokuutioon jääviä rakoja.
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Hoitoalueen aluemetsänhoitajan vastuulla ollut käsikauppa eli lupakirjakauppa työllisti
aluemetsänhoitajaa, metsätyönjohtajaa ja metsänvartijoita. Käsikauppaan kuului
kymmenien eri metsäntuotteiden myynti heinistä ja reenjalaspuista aina vankkoihin
rakennushirsiin.266 Lisäksi puut piti leimata ja luovuttaa ostajille ja varmistaa, että
lupakirjoissa oli kunnollisten takaajien nimet. Osaan isommista kaupoista tarvittiin
vielä ylimetsänhoitajan lupa.267
Paikalliset olivat lupakirjakaupan kautta eniten tekemisissä Metsähallituksen
toimijoiden

kanssa.

Aluemetsänhoitaja

ja

metsänvartija

joutuivat

jatkuvasti

seuraamaan, mihin tarkoitukseen lupakirjalla ostetut puut todellisuudessa menivät.
Osalle puut menivät omaan tarpeeseen, mutta koska etenkin suuremmasta
puutavarasta sai yhtiöiltä hyvän hinnan, leveranssikauppojen268 eli välikirjakauppojen
teko houkutti paikallisia. Metsänhoitajat pitivät tällaista toimintaa keinotteluna ja
arvostelivat paikallisten toimintaa useasti ja kovin sanoin.269

4.3. Poro- ja karjatalous metsien käyttäjänä
”Ruunun mettä oli vihattua.”270 Kertoja on oletettavasti tarkoittanut kruunun metsää
valvonutta viranomaista eikä itse metsää. Metsähallituksen valvonta puuttui
ranualaisten aikaisempaan tottumukseen käyttää metsiä. Jo aikaisemmin todettiin,
että valvovan viranomaisen tulo alueelle lopetti metsän laajamittaisen luvattoman
käytön viimeistään 1910-luvun puolivälissä. Metsähallituksen hallinnassa ollutta
metsää hyödynnettiin muutenkin kuin ainoastaan metsätaloudellisessa mielessä.
Porotalous oli yksi metsien näkyvimmistä käyttäjistä. Metsätalouden näkökulmasta
poronhoito vähensi metsistä saatavaa tuottoa. Kysymys oli etenkin kuusista, joiden
266
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oksilla kasvoi luppoa, porojen talvikauden ruokaa. Talvisin poronomistajat kaatoivat
luvatta tai luvallisesti luppokuusia, jotta eläimet saivat ravintoa paksusta
lumipeitteestä huolimatta. Tilanteesta riippuen yksi poro tarvitsi 2−6 naavapuuta
vuorokaudessa.271
Vuonna 1911 Senaatti määräsi erillisen komission selvittämään ja tutkimaan porojen
laiduntamista valtion mailla. Komission yksi jäsen oli ranualainen Evert Haarahiltunen,
jolla itselläänkin oli iso porokarja.272 Ranuan hoitoalueella porojen määrä oli vuonna
1909 noin 2 000 eläintä.273
Virkaa tekevä aluemetsänhoitaja Klas Stjernvall274 koki poronhoidon Ranuan
hoitoalueella eläinrääkkäyksenä, koska eläimille ei riittänyt tarpeeksi syötävää, ja piti
poronhoitoa vain pohjoisen alueen elinkeinona. Vuoden 1907 lausunnossaan
Metsähallitukselle metsänhoitaja ehdotti poronhoidon lakkauttamista hoitoalueella
viimeistään kolmen vuoden sisällä.275 Poronhoito ei kuitenkaan loppunut hoitoalueella,
vaikkakin poroluku laski voimakkaasti vuoden 1910 jälkeen. Ranualla poronhoito ei
muodostunut pääasialliseksi toimeentulon lähteeksi, mutta sen kautta töitä saivat
muun muassa kruununmetsätorpparit ja 1930-luvulta lähtien pientilalliset.276
Poronhoidon merkityksestä kertoo sekin, että tulen käsittely oli varovaista ja
tahallisesti sytytettyjä metsäpaloja oli vähän.277 Metsähallitus antoi paliskuntien
käyttöön myös maa-alueita, joille rakennettiin poroerotuksia varten poroaitauksia.278
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Poronhoito aiheutti närää metsänhoidollisessa mielessä myös siksi, koska katsottiin,
että ruokaillessaan porot tallovat ja katkovat taimia ja kuluttavat maanpintaa liikaa.279
Porojen maksuton laidunnusoikeus valtion mailla säilyi, ja paliskuntien velvollisuudeksi
tuli ilmoittaa vuosittain poromääränsä metsänhoitajalle.280
Suurin erimielisyys poronhoitoa harjoittaneiden ja Metsähallituksen välille syntyi
porokaskista eli poroille talviruokintaan kaadetuista kuusikoista. Vuonna 1910
porokaskiin kaadettiin puuta arviolta 2 570 markan arvosta, yhteensä 1370 kuutiota.
Aluemetsänhoitajan toistuva epäilys oli, että porokaskilla peitettiin myös tavallista
metsänhaaskausta.281 Ajan myötä keskustelu porokaskista väheni, ja syynä tähän
lienee ollut etenkin poromäärän väheneminen sekä tarkempi poromäärän seuranta.
Metsähallituksen ja poronomistajien välinen keskustelu hoitoalueella päättyi lopulta
kummankin osapuolen hyväksi. Porojen ja porokaskien määrä väheni metsissä, ja valtio
sai jokaisesta porosta tietyn verosumman. Paliskunnat saivat jatkossa edulliseen
vuokrahintaan valtion maa-alueita ja puita poroaitojen rakentamiseksi.
Porojen ohella hoitoalueen metsiin jälkensä jättivät myös lehmät ja lampaat. Alkuun
paikalliset eivät maksaneet laidunmaksuja kruununmailla laiduntavista eläimistään,
mutta tähän tarvittiin aluemetsänhoitajan mielestä muutos.282 Valtakunnallisesti
laidunmaksuja tarkastettiin vuonna 1908, jolloin vahvistettiin laiduntamisen uudet
säädökset. Tällöin etenkin lampaista perittävää maksua korotettiin. Toinen tarkastus
maksuihin tehtiin vuonna 1921.283 Vuonna 1915 laidunmaksua perittiin 10 penniä
lehmältä ja 50 penniä lampaalta. Vuonna 1931 laidunmaksut olivat alhaisella tasolla,
kolme markkaa lehmästä ja hevosesta sekä kaksi markkaa lampaasta.284

279

Aluemetsänhoitaja metsäneuvos Heikelille 24.8.1912. Dnro. 140. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet
1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
280
Poronhoitoa koskevat asiakirjat 1880–1924. RHA HVIIb:1. OMA.; Jäljennös Senaatin
kamaritoimituskunnan päätöksestä Metsähallitukselle 17.3.1915. Aluemetsänhoitajalle saapuneet
kirjeet 1897–1919. RHA Ela:1. OMA.
281
Vuosikertomus 1910. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.
282
Aluemetsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 27.9.1907. Dnro. 173. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet 1905–
1910. RHA DIa:1. OMA.
283
Laitakari 1960, 63.
284
Kts. esim. Senaatin kirje kuulutuksesta Ranuan kirkkoon laidunmaksujen suuruudesta 25.4.1915.
Dnro. 36. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–1919. RHA DIa:1. OMA.; Palautettu kuulutus
laidunmaksuista 11.5.1931. Dnro. 191. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1929–1936. RHA Ela:3.
OMA.

72

Valtion mailla laidunsivat niin valtionmaan asukkaiden eläimet kuin talollistenkin
eläimet. Talollisille myönnettiin useasti vapautus laidunmaksuista, jos valtionmaiden
asukkaiden eläimet laidunsivat yksityisellä maalla. Vaikka eduskunnassakin puhuttiin
siitä, kuinka valtio rajoittaa laiduntamista ja täten tekee pienviljelijäin ja tilattoman
väestön karjanpidon mahdottomaksi, Ranualla tämä ongelma ei noussut suuremmin
esiin.285
Kuten porojenkin osalta, kotieläinten laiduntamisesta koituneet haitat vaihtuivat
pieneksi tulovirraksi hoitoalueen kassaan. Ranuan metsissä liikkuneiden eläinten
määrä oli suhteessa metsien kokoon niin pieni, etteivät aluemetsänhoitajat eri
vuosikymmeninä muuttaneet linjaansa laidunnusasioiden suhteen. Hoitoalueen
johdossa ymmärrettiin, että laidunasiat olivat niin pieniä kantoja suuressa kaskessa,
että niitä ei kannattanut lähteä erikseen kääntelemään. Linjakkaalla toiminnalla
laidunnuksen suhteen aluemetsänhoitajat pystyivät varmistamaan sen, että paikallisen
väestön ja Metsähallituksen suhde oli ainakin tässä kysymyksessä hyvä.

4.4. Luonnonmuistomerkkien suojelusta riistanhoitotyöhön
Metsien suojelu nousi metsäalalla keskusteluun 1800-luvulla, jolloin esiin tulivat
suojelun erilaiset motiivit, kuten esteettinen maisemansuojelu, metsätaloudellinen
puuvarojen säästäminen ja luonnonmuistomerkkien säilyttäminen. A.K. Cajander
painotti vuonna 1909 vahvasti suojelualueiden tutkimuksellista merkitystä. Cajander ei
ottanut kantaa alueiden laajuuteen, sijoittumiseen, hallintoon tai muihin seikkoihin,
mutta hän suositteli etäisiä, luonnonolosuhteiltaan vaihtelevia saloseutuja. Näin
taloudellinen uhraus olisi pieni ja puisto säästyisi ihmisten vaikutukselta.286
Käytännön suojelutyö käynnistyi helposti, kun metsänhoitajat olivat saaneet
hoitoalueillaan jo pitempään säästää metsäalueita, joita pitivät maisemallisesti tai
muusta syystä tärkeinä säilyttää.287 Vuonna 1910 ei Ranualla katsottu olevan
kovinkaan paljon täysin ihmisen kädentyöltä säästyneitä ja luonnontilassa olevia
aarniometsiä. Ainoat alueet sijaitsivat Simojärven itäpuolisella alueella. Kaikkialla
285
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muualla tukinhakkuu, metsänhaaskaus ja luppokuusikkohakkuut olivat jättäneet
jälkensä metsiin.288
Ensimmäisessä metsänhoidontarkastuksessa muistometsiköiksi ehdotettiin kolmea,
yhteensä noin 90 hehtaarin laajuista maa-aluetta: Latvalehtoa, Latvavaaraa ja
Kangassaarta (Parvavaara). Kaikki nämä sijaitsivat VII vartiopiirissä.289 Alueet julistettiin
vuonna 1911 luonnonmuistomerkkialueiksi, mutta ne leimattiin kuitenkin seuraavana
kesänä ja myytiin syksyn huutokaupassa.290 Aluemetsänhoitajan pyynnöstä huolimatta
muistometsiköiksi ei nähtävästi nimetty uusia alueita. Asiaan palattiin lyhyesti vielä
vuonna 1921, mutta tästäkään asia ei edennyt.291
Aluemetsänhoitaja

Saastamoinen

esitti

myös

kesällä

1911,

että

luonnonmuistomerkiksi säästettäisiin VI vartiopiirissä sijaitsevasta Penämönviidasta
noin 500 mäntyä, joiden paksuus oli kahdeksan metrin korkeudella 50–80 senttiä.292
Asia ei noussut esityksen jälkeen esille, mutta oletettavasti nämäkin puut kaadettiin
viimeistään

1920-luvun

alussa,

jolloin

Uleå-yhtiö

hakkautti

Penämönjärven

kaakkoispuolen maa-alueet.
Metsätieteellinen koelaitos alkoi vuonna 1923 muodostaa valtion maille koealueita,
kuten

Punkaharju

ja

Koli.293

Ranuan

hoitoalueen

metsien

kelpoisuutta

metsäntutkimusalaksi kartoitettiin vuonna 1932, mutta aluemetsänhoitaja Nieminen
totesi, että tällaisia metsiä ei hoitoalueelta löydy.294 Ranualainen näkemys oli myös
kansanedustaja Kalle Aukusti Lohen kautta mukana vuonna 1930 asetetussa Kyösti
Haatajan komiteassa, joka selvitti luonnonsuojelualueiden perustamista. Ranuan
hoitoalueelle ei perustettu luonnonpuistoja tai kansallispuistoja. Luonnonpuistoista
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lähin, Runkauksen luonnonpuisto Tervolan ja Rovaniemen alueella, perustettiin
vuonna 1956.295
Metsähallitus teki ensimmäiset suojelupäätökset kaiken metsätaloudellisen toiminnan
ulkopuolelle

jätettävistä

aarnialueista

vuonna

1955.

Tällöin

perustettiin

Tauriaisenahon aarnialue Saariharjun eteläpuolelle. Vuonna 1960 perustettiin
Papinpalon aarnialue.296
Aluemetsänhoitajilla
metsästysoikeus,

ja

metsänvartijoilla

metsänvartijat

metsästyksenvalvojina.297

oli

toimivat

Metsästys-

ja

omilla

alueillaan

samalla

myös

kalastuskysymykset

kalastus-

ja

kalastuksen-

ja

eivät

suuremmin

vaikuttaneet Ranuan hoitoalueen toimintaan ennen 1930-lukua. Toki ajoittain
metsänvartijat

tavoittivat

henkilöitä

luvattomasta

metsästyksestä,

ja

aluemetsänhoitajat olivat kyllä tietoisia rehottavasta salametsästyksestä, mutta
tuomiot näistä olivat harvassa.298 Vuodesta 1919 lähtien metsänhoitajan tuli antaa
jokaiselle metsästys- tai kalastuslupia pyytävälle kyseenomainen lupa. 299 Samoin kuin
nykyäänkin, Pohjois-Suomen paikallisella väestöllä oli vapaa metsästysoikeus valtion
mailla.300
Ranuan hoitoalueella, kuten muuallakin Metsähallituksen Pohjois-Suomen alueilla,
alettiin

panostaa

riistakantojen

seurantaan

ja

valvontaan

1930-luvulla.

Metsänhoitoviranomaisten tehtäväksi tuli muun muassa vuonna 1934 riistakantojen
säilymisestä huolehtiminen.301 Hirvikannan turvaaminen oli myös Metsähallituksen
tehtävä. Hoitoalueella hirvien suojelua tehostettiin ylimääräisellä vartiointirahalla, ja
metsänvartijat saivat lisäksi ylimääräistä palkkaa, jos saivat kiinni hirvien
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salakaatajia.302 Aluemetsänhoitajan arvion mukaan hoitoalueella oli vuonna 1935
korkeintaan vain kymmenkunta hirveä.303 Metsähallituksen tehtäväksi tuli vuodesta
1936 myös istuttaa piisami uutena riistalajina Suomen ja samalla Ranuan luontoon.
Ensimmäiset piisamit istutettiin keväällä 1936 Kaitajärveen.304
Aluemetsänhoitaja Salko piti jo vuonna 1915 III vartiopiirin rauhoittamista muilta kuin
28

kruununtorpparin

metsästykseltä

tarpeellisena

tekona

riistakantojen

elinvoimaisuuden takaamiseksi. Lisäksi hän ajoi voimakkaasti ketun käpälälautapyynnin
lakkauttamista eläinrääkkäyksenä.305
Aluemetsänhoitaja Nieminen suhtautui metsästykseen ja alueen asukkaiden
metsästystottumuksiin hyvin kielteisesti. Suurimpana syynä tähän hän koki tuliaseiden
yleistymisen sekä paikallisten suhtautumisen salametsästykseen.
Viitaten PKK:n kirjelmään 29.4.1935 kosk. vahinkoeläinten hävittämiseen
mahdollisesti tarvittavia määrärahoja saan kunn. ilmoittaa mielipiteeni
olevan, että nykyisen vapaan metsästyksen aikakaudella tulevat sekä
vahinko- että hyötyeläimet nopeasti hävitetyiksi valtionmailta, ilman että
siihen tarvitaan valtion varoja uhrata.306
Vuonna 1934 säädetyn asetuksen mukaan Metsähallitus saattoi tarpeen mukaan
rauhoittaa alueita kaikelta metsästykseltä metsästysvuodeksi 1935–1936.307 Nieminen
ei uskonut yhden vuoden rajoituksen palauttavan riistakantoja, mutta esitti kuitenkin
melkein täydellistä riistan, etenkin maalintujen rauhoittamista kyseiseksi ajaksi. Esitys
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ei mennyt läpi, mutta hän uudisti esityksensä vielä vuonna 1939. Viisi vuotta kestävä
rauhoitus olisi kattanut vanhan Ranuan hoitoalueen alan.308
K.L. Nieminen piti riistakantojen suojelua ja elvyttämistä sekä uuden turkiseläimen
tuomista Ranualle erittäin tärkeänä. Suureksi ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että
Metsähallitus oli edelleen suurimman osan alueen asukkaiden mielestä rajoittamassa
ja tuomassa uusia säädöksiä paikallisten elämään, eikä tätä voitu ilmeisesti sietää. Näin
ollen vuosikymmenetkään eivät olleet poistaneet epäluuloisuutta Metsähallituksen
toimia kohtaan. Tästä syystä Nieminen esitti useaan otteeseen, että riistanhoitotyön
suorittaisi joku toinen taho kuin Metsähallitus.309
Metsänhoitoviranomaisten toiminta erilaisissa luonnonsuojelullisissa töissä ei ollut
mitenkään

aktiivista

Ranuan

hoitoalueella.

Poikkeuksen

tekee

kuitenkin

aluemetsänhoitaja Knut L. Nieminen, jonka asennoituminen etenkin riistaeläinten
suojelutyöhön ja ylipäätään metsästykseen oli hyvin korostunut. Nieminen ei nimittäin
välittänyt ollenkaan metsästyksestä, ja hän toi oman kantansa hyvin selvästi esiin
ylemmille tahoille viestiessään.
Oleellista on huomata, kuinka syvälle ennakkoluuloisuus Metsähallitusta kohtaan oli
Ranualla juurtunut. Vapaa metsästysoikeus vertautui 1800-luvulla vallinneeseen
vapaaseen metsien käyttöön. Kun metsänhaaskaus oli saatu Metsähallituksen taholta
aisoihin, muu valvonta saattoi keskittyä muun muassa metsästykseen. Tavallinen kansa
ei voinut ymmärtää, miksi Metsähallitus pyrki jälleen näkyvästi rajoittamaan sen
oikeuksia. Toisaalta osaa esimerkiksi uuden riistalajin istutuksen kirvoittamista
reaktioista voidaan pitää suoranaisena vihana metsänhoitolaitosta kohtaan.
Ihmisten tietämättömyydellä ja huhuilla pystyttiin haittaamaan pieninkin teoin
Metsähallituksen toimintaa ja näin muodostamaan alueen asukkaiden silmissä kuva
siitä, että Metsähallitus olisi epäonnistunut tekemisissään. Tulee tosin ottaa huomioon
myös ne taustalla olleet isommat asiat, jotka liittyivät valtionmaiden asutustoiminnan
yhteydessä syntyneisiin ristiriitoihin paikallisten ja Metsähallituksen välillä.
308

Nieminen Piirikuntakonttorille 19.6.1939. Dnro. 122. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet 1930–1941.
RHA DIa:6. OMA.
309
Esim. aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 8.7.1937. Dnro. 119. 16.3.1938. Dnro. 53. AMHKT
1930–1941. RHA DIa:6. OMA.
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5. VALTION HANKINTAHAKKUUT RANUAN HOITOALUEELLA

Metsähallituksen itsensä suorittamat hankintahakkuut alkoivat 1900-luvun alussa niin
sanotuilla rautatiehakkuilla. Rautatiehallituksen käyttöön hakattiin halkoja ja
ratapölkkyjä sekä jonkin verran sahatavaraa. Laajemmassa mittakaavassa omat
hankinnat pääsivät vauhtiin 1918 vuoden jälkeen. Metsähallituksen organisaatio
jaettiin uudelleen osastoihin ja toimistoihin. Liikeosasto jaettiin puunjalostus-,
hankinta-, puutavaran myynti- ja metsänmyyntitoimistoihin. Oman toimiston
perustaminen oli hankintahakkuiden toteutumisen kannalta olennaisen tärkeää, sillä
kaluston ja työvoiman saanti sekä hakkuiden organisointi vaati kokemusta, jota
Metsähallituksen organisaatiossa ei tuolloin juuri ollut.310
Hankintahakkuiden aloittamisen jälkeen Metsähallituksen omat jätkät kaatoivat,
karsivat ja kuljettivat puutavaran uittoreittien varsille. Puuta ei enää myyty kannolta ja
kantorahalla. Hankintojen taustalla oli tietenkin suurempi ajatus, joka kohtasi kovaa
vastustusta yksityisen metsäteollisuuden puolelta. Hankintahakkuiden alkaminen
vaikutti merkittävästi ranualaisten metsien myyntiin ja hakkaamiseen.

5.1. Siirtyminen pystymyynnistä hankintoihin
Metsähallituksen Pohjois-Suomen metsien myyntitapa muuttui pystypuumyynnistä
hankintamyyntiin 1920-luvun vaihteessa. Hankintapuut eli leveranssit myytiin
huutokaupalla

Helsingissä,

mutta

kasvavien

huutokauppaerien

myötä

hankintapuidenkin huutokaupat alettiin vuodesta 1928 lähtien suorittaa paikallisesti
Oulussa.311 Hankintahakkuut Ranuan uudella hoitoalueella aloitettiin vuonna 1926
metsätyönjohtaja Hukarin paperipuu- ja propsihakkuilla.312 Tosin jo vuonna 1908 oli
tehty selvitystä ja suoritettu seuraavina vuosina jonkin verran hakkuita valtion
rautateiden

310

tarpeisiin.

Hankintojen

toteutumisen

esteenä

olivat

Iijoen

Laitakari 1960, 264–267; Åberg 2009, 91.
Hänninen 2003, 162–163.
312
Aluemetsänhoitaja Metsähallitukselle 17.2.1926. Dnro.30. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.;
Vuosikertomus 1926. Vuosikertomukset 1911–1933. RHA HId:2. OMA.
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lohenkalastukseen

liittyvät

kysymykset

sekä

pitkä

uittoaika

ja

korkeat

uittokustannukset.313
Hoitoalueen oman hankintatoiminnan taustalla oli vuonna 1922 avattu valtioomisteinen

Veitsiluodon

saha

Kemissä.

Olennaisin

syy

Veitsiluodon

sahan

perustamiseen oli, etteivät konsessiokaupat olleet lopulta luoneet juurikaan uutta
valtion puuta hyödyntävää puuteollisuutta Pohjois-Suomeen.314 Nyt nuori tasavalta
halusi saada viimeinkin parempaa tuottoa metsilleen. Samalla oli tarkoitus elvyttää
liike-elämää ja valtiontaloutta.
Syitä hankintojen aloittamiseen voidaan etsiä myös Oulun puuhuutokaupoista, joissa
jäi myymättä vuosina 1914–1920 peräti 52–88 prosenttia tarjotusta puutavarasta.
Kaiken tämän lisäksi pääjohtaja Cajanderin tahto oli, että valtion tuli puun
pystymyynnin ohella harjoittaa paljon hankintaa ja puunjalostusta, jotta valtio,
kehittämällä tarpeen mukaan edullisinta toimintamuotoa, pystyi hyötymään kulloinkin
vallitsevista suhdanteista. 315
Valtion hankintahakkuilla ja koko tuotantoketjun haltuunotolla haettiin metsistä myös
niistä saatavaa suurinta taloudellista hyötyä.316 Metsähallituksen toiminta närkästytti
metsäteollisuuden yksityispuolta, koska etenkin Veitsiluotoa pidettiin teollisuuden
piirissä holhottina, joka ei kyennyt itsenäiseen ja voitolliseen toimintaan.317
Metsähallituksella oli jälleen vahvemman oikeus. Valtio saattoi itse päättää miten ja
kuka sen metsistä hyötyi. Metsähallituksen ja siten valtion oikeuden ilmentymänä
toimi hoitoalueen aluemetsänhoitaja omine miehineen.
Ranualaisen puutavaran myynti Veitsiluodon sahalle alkoi hakkuukaudella 1924–
1925.318 Näitä hakkuita ei vielä käsitetty omiksi

hankintahakkuiksi, koska

toimeenpanijana oli Veitsiluodon oma hakkuuorganisaatio. Hakkuiden kohteena oli
pelkästään sahapuuta, sillä Veitsiluodon sellutehdas käynnistyi vasta vuonna 1930.
313

Aluemetsänhoitajan vastaus Metsähallitukselle puutavaralaaduista ja määristä, joita voidaan hakata
rautateiden käyttöön 5.11.1908. Dnro. 231. AMHKT 1905–1910. RHA Dia:1. OMA.
314
Hänninen 2003, 21–24.
315
Åberg 2009, 105–106.
316
Häggman 2006, 74.
317
Häggman 2006, 84.
318
Veitsiluodon metsäkonttorilta aluemetsänhoitajalle 6.6.1925. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet
1920–1928. RHA Ela:2. OMA.
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Veitsiluodon

sahan

puutavaran

hankintaosasto

oli

etusijalla

Oulun

pystymyyntihuutokaupoissa myymättä jääneiden puuerien ostajana. Sama tilanne oli
myös Metsähallituksen omina hankintahakkuinaan myymien puuerien kohdalla.319
Taloudellisten syiden ohella Metsähallituksen omien hankintahakkuiden aloittamista
perusteltiin myös sillä, että itse suoritettujen hakkuiden jälki oli metsänhoidollisesti
parempaa.320 Näkemyksen taustalla oli etenkin kokemus suurten konsessiohakkuiden
jättämästä hakkuujäljestä, jonka myötä metsä ei päässyt uudistumaan ja alueilla oli
suoritettava puhdistushakkuita.321 Tosin vielä 1920-luvun alkupuoliskolla Ranuan
hoitoalueen hakkuut keskittyivät pääsääntöisesti tukkipuun kaatoon, joten hakkuualat
olivat muidenkin hakkaajien jäljiltä siinä kunnossa, etteivät ne ilman puhdistushakkuita
päässeet uusiutumaan.322

5.2. Maksimaalinen tuotto ja metsänhoito vastakkain hankintoja
tehtäessä
Vuosina 1921–1924 tehty toinen metsänhoidontarkastus antoi aluemetsänhoitajalle
hyvät raamit hakkuusuunnitelmien tekoon ja muun maankäytön suunnitteluun. Jos
metsänhoidontarkastus tehtiin hoitoalueiden yhdistymisen kannalta hyvään aikaan, se
oli sitä myös hankintahakkuiden osalta. Tarkistuksen kautta aluemetsänhoitajilla oli nyt
yhä parempi kuva siitä, millaisia metsiä Ranuan hoitoalueella kasvoi. Ylisimon ja
Ranuan hoitoalueiden yhdistyttyä kesällä 1923 Ylisimon aluemetsänhoitaja Weli
Isomursu nimettiin uuden Ranuan hoitoalueen aluemetsänhoitajaksi.
Jo ennen Metsähallituksen omien hankintahakkuiden alkamista vuonna 1924, kävi
metsäkauppoja havitteleville ostajille selväksi, että valtion metsien myyntiin oli tulossa
muutoksia. Pienempien puumäärien ostajat eivät saaneet helposti puoltoa
ostoanomuksilleen

319

aluemetsänhoitajalta,

joka

vetosi

useasti

tulevan

Hänninen 2003, 162–163.
Rytteri 2006, 67.
321
Laitakari 1960, 206.; Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 22.9.1926. Dnro.202. AMHKT 1923–
1929. RHA DIa:5. OMA.
322
19–20. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1.
OMA.
320
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kymmenvuotiskauden hakkuusuunnitelmaan ja vuodesta 1925 lähtien myös omiin
hankintahakkuisiin.323
Tulevia puunmyyntejä ja omia hankintahakkuita varten etenkin rantametsiköt ja
hyvien rekivetomatkojen päässä olevat metsät haluttiin säästää tulevaisuuteen. Myös
metsänhoidolliset näkökulmat otettiin huomioon. Enää metsistä ei myyty erikseen
tukkeja ja paperipuuta, vaan puusto haluttiin myydä kerralla, jotta myös
metsänuudistamistyöhön olisi päästy mahdollisimman nopeasti. Kun puustoa myytiin
erikseen, sitä otettiin metsänhoidollisista syistä hakattavilta alueilta, kuten
kitukasvuisilta rämeiltä. Aluemetsänhoitaja asetti myynnille myös ehtoja tai pyysi
Metsähallitusta asettamaan niitä.324
Koko maan hankintahakkuiden toteutusta vaikeutti ammattitaidon puute. Parannusta
tilanteeseen saatiin vuonna 1918, kun Metsähallituksen organisaatiota uudistettiin ja
perustettiin erillisiä hankintametsänhoitajan virkoja.325 Alun ongelmilta ei säästytty
myöskään Ranuan hoitoalueen hankinnoilla. Hakkuisiin varatut määrärahat loppuivat
vuosittain jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Näin ollen aluemetsänhoitaja joutui
toistuvasti tekemään Pohjanmaan Piirikuntakonttorin kautta lisämäärärahahakemuksia
Metsähallitukselle.326
Vuonna 1927 lisämäärärahoja haettiin kolme kertaa, yhteensä 450 000 markkaa, kun
alkujaan koko vuodeksi oli varattu 440 000 markkaa. Vuodeksi 1928 varattu määräraha
oli käytetty jo maaliskuun alkuun mennessä.327 Yhteensä Maaselän, Hartaanlehdon ja
Pyhäkankaan hankinnat ja uittoihin tarvittavien puomipuiden hankinnat maksoivat
hankintakaudella 1927–1928 Metsähallitukselle 2 440 000 markkaa.328 Vuosittaisten
lisämäärärahojen tarve jatkui myös tulevina vuosina.

323

Aluemetsänhoitajan vastauskirjeet puunostoanomuksista Piirikuntakonttorille ja Metsähallitukselle
vuosina 1924–1925. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
324
Ibid.
325
Laitakari 1960, 267.; Åberg 2009, 75.
326
Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 4.4., 21.10. ja 23.11.1927. Dnro. 101, 268 ja 311. 5.3.1928.
Dnro. 68. Aluemetsänhoitajan kirjetoisteet 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
327
Ibid. Kts. myös vuosien 1927–1929 vuosikertomusten luettelot myönnetyistä ja käytetyistä varoista
sekä hoitoalueen kaikista menoista. Vuosikertomukset 1911–1933. RHA HId:2. OMA.
328
Aluemetsänhoitajan laskelmat Metsähallitukselle 4.4.1928. Dnro. 123. Aluemetsänhoitajan
kirjetoisteet 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
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Kuvio 3: Ranuan hoitoalueella suoritettujen hankintahakkuiden kustannukset
vuosina 1926–1940
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Lähde: Vuosikertomukset 1926–1940. Vuosikertomukset 1911–1933 ja Vuosikertomukset 1934–1956.
RHA HId:2-3. OMA.
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kolme

1929,

miljoonaa

jolloin

markkaa.

Metsähallitus oli tuona vuonna myös hoitoalueen ainoa merkittävä metsien hakkaaja.
Vuoden 1929 hakkuumäärä oli sata tuhatta kiintokuutiota. Vuonna 1927 hankintojen
kustannukset olivat 1 850 000 markkaa ja hakkuumäärä 140 000 kiintokuutiota. Tällöin
valtion metsissä puutavaraa hakkasivat tosin myös Raahe Oy, Kemi Oy ja Rauma Wood
Ltd. sekä muutamia pienempiä yrityksiä ja paikallisia talollisia.329
Hankintamäärärahat loppuivat nopeasti, koska hankintaosaston ja toimeenpanevan
osan näkemyksissä oli hienoista eroavaisuutta. Hankintapuoli halusi toteuttaa hakkuun
ja uiton mahdollisimman halvalla, ja aluemetsänhoitajien tahto oli panostaa myös
metsänhoidolliseen puoleen.330 Näin ollen Metsähallitus joutui määrärahojen
niukkuuden takia pysäyttämään hankintahakkuita tietyillä hoitoalueilla.331

329

Vuosikertomukset 1927–1929. Vuosikertomukset 1911–1933. RHA DIa:2. OMA.; Kts. myös kuvio 2.
Helander 1949, 102–103.
331
Kopio Metsähallituksen Liikeosaston kirjeestä Piirikuntakonttoreille 20.7.1928. Aluemetsänhoitajalle
saapuneet kirjeet 1920–1928. RHA Ela:2. OMA.
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Metsänhoidolliset näkökulmat ja metsänhoidon tärkeyden korostaminen vahvistuivat
vuosien mittaan, ja tämä täytyi ottaa huomioon myös hankintahakkuiden
suunnittelussa. Ranuan hoitoalueella Isomursu ja Nieminen ajoivat aktiivisesti
metsänhoidollisten näkökulmien edistämistä kaiken hakkuutoiminnan mukana.332
Metsänhoitoa ja metsänuudistamistyötä pidettiin tärkeinä, koska niiden avulla
pystyttiin takaamaan se, että maa tuotti puuta jatkossakin.

5.3. Metsähallituksen täydellinen monopoli
Aloitetuilla Metsähallituksen hankintahakkuilla oli suuri vaikutus muihin Ranualla
valtion metsiä hakkaaviin tahoihin. Etenkin talolliset ja kauppamiehet ostivat
välikirjakaupoilla

metsäyhtiöitä

pienempiä

määriä

puita

hakatakseen

ne

leveranssihakkuina. Jo vuonna 1924 oli havaittavissa muutos puollettujen hakkuulupaanomusten määrässä. Koska Metsähallitus ja Pohjanmaan piirikuntakonttori
noudattivat hyvin pitkälti aluemetsänhoitajan suosituksia välikirjakaupoissa, noin alle
10 000 kuution suuruisten hakemusten hyväksyminen väheni huomattavasti
hankintahakkuiden alettua.333
Metsäteollisuuden kasvu jatkui vuoteen 1929, ja näin etenkin sahatavaran vienti veti ja
vientiin alkoi tulla mukaan myös paperiteollisuuden tuotteita.334 Korkeasuhdanteen
vallitessa omilla hankintaleimikoilla ja metsäyhtiöille myydyillä pystyleimikoilla oli
helppo täyttää metsänhoidontarkastuksessa määritetty 60 000 kuution vuosittainen
hoitoalueen hakkuumäärä.335 Aluemetsänhoitaja pystyi toistuvasti perustelemaan, että
jos välikirjakaupalla ja käsikaupalla myydään jatkuvasti pienempiä puumääriä,

332

Kts. esim. Isomursu metsäojituksista 1.10.1926. Dnro. 211. Isomursu hakkuukauden 1928–1929
hankintaehdotuksesta ja metsänviljelystä Piirikuntakonttorille 18.7.1927. Dnro. 188. 26.7.1927. Dnro.
196. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.; Piiritarkastajan tarkastusmatkan pöytäkirja 8.11.1934. Dnro.
276. Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1929–1936. RHA EIa:3. OMA.
333
Vuosien 1925–1926 kirjeet. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA; Aluemetsänhoitajalle saapuneet
kirjeet 1920–1928. RHA Ela:2. OMA.
334
Häggman 2006, 138, 253 ja 261.
335
31. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.;
Häggman 2006, 60.

83

vuosittainen hakkuukiintiö ylittyy helposti. Taustalla oli myös pienoinen pelko metsien
loppumisesta kasvaneen hakkuukiintiön myötä.336
1920- ja 1930-luvuille asetetut hakkuukiintiöt ylittyivät roimasti jo ennen
hankintahakkuiden aloittamista. Kuviosta kaksi nähdään, että vuodesta 1924 lähtien
hoitoalueen hakkuumäärä oli jatkuvasti hakkuukiintiötä suurempi. Vuoden 1927
hakkuumäärä oli tavoiteltuun nähden kaksinkertainen. Vuosina 1933–1934 tehdyn
metsänhoidontarkastuksen myötä uuden kymmenvuotiskauden keskimääräiseksi
hakkuumääräksi määritettiin 80 000 kiintokuutiota.337
Hakkuukiintiöitä ja metsien loppumisen pelkoa suurempi ja todellisempi syy oli halu
suojella

omia

hankintahakkuutyömaita

palkka-

ja

työvoimakilpailulta.

Aluemetsänhoitaja pystyi suvereenisti käyttämään hyväksi Metsähallituksen valtioomistaja-asemaa, kun kyse oli siitä, kuka tai mikä taho sai savotoida valtion metsissä.
23.10.1923 Kun anomus koskee verrattain suurta puumäärää ja kun
Metsähallituksen oma hankinta Ranuan h.al:ssa on noin 10 km
etäisyydessä Pahaojan seudusta ja lisäksi Simon h.al:ssa n. 4 km.
etäisyydessä, niin tultaisiin anomukseen suostuttaessa asettamaan
verrattain suuri työmaa kahden hankintahakkauksen välille, joka
vaikeuttaisi huomattavasti hankinnoita.338
22.9.1928 Jos nyt näin suuri (100 000) ratapölkkyjen teko sijoitetaan
samalle seudulle, niin sitoo se sikäli suuren määrän työväkeä, että on
parasta hankintatyömaa seisauttaa, sillä ei voida kilpailla työväen
palkkauksessa jos anojille annetaan puuaines niin halvalla, kuin 4:markkaa ratapölkyltä.339
15.10.1928 Koska olen kuullut, että tal. Matti Petäjäjärvellä (Ranuan
pitäjästä) olisi hakemuksessa suurempi erä paperipuita y.m. Pudasjärven
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Kts. Kuvio 2.; Aluemetsänhoitaja Metsähallitukselle 11.5.1926. Dnro. 80. AMHKT 1923–1929. RHA
DIa:5. OMA. Aikaisempi vuosittainen hakkuumäärä oli noin 50 000 kuutiota.
337
31. Ranuan hoitoalueen entisen Ylisimon hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat. YSHA HIb:1. OMA.;
214. Ranuan hoitoalueen metsätaloussuunnitelmat 1933–1934. RHA. HIb:2. OMA.
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Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 23.10.1923. Dnro. AMHKT 1923–1929. RHA. DIa:5. OMA.
339
Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 22.9.1928. Dnro. 277. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
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hoitoalueesta Uolevivaarasta, ja kun mainittu vaara on ainoastaan n.5
km. etäisyydessä Ranuan hoitoalueen Kaunissuon hankintahakkuulta ja
n.10 km. etäisyydessä Isomajovavaaran hankintahakkuulta, joissa
molemmissa työt ovat sangen keskeneräisinä, niin olen pakoitettu,
vaikkakin

asiaan

kuulumattomana,

ehdottamaan

että

mainittua

anomusta ei ainakaan tänä vuonna hyväksyttäisi.340
1920-luvun loppupuolella hyvin useat paikalliset ostajat saivat Metsähallitukselta
kielteisen päätöksen puukauppahakemuksiinsa. Myös metsäyhtiöiden suorittamien
hakkuiden määrät vähenivät. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tarjottu puun hinta
nousi omaa hankintaa korkeammaksi, kauppaan suostuttiin. Näissäkin tapauksissa oli
useimmiten kyse aikaisempaa kauppaa täydentävistä hakkuista, kasvavan metsän
ylispuiden poistosta tai alueista, jotka sijaitsivat pitkien uittomatkojen päässä.341
Tällaisilla alueilla Metsähallituksen ei kannattanut kaataa puita itse. Mutta kun sen
tekivät ulkopuoliset ja vielä maksoivat siitä kelpo hinnan, oli metsänhoidolliseen
metsänuudistustyöhön helppoa ja kannattavaa ryhtyä.
Metsähallituksen toiminta johti siihen, että vuodesta 1928 Ranuan hoitoalueen
pääsäännöllinen

hakkuita

suorittava

taho

oli

Metsähallitus

itse. 342

Täten

Metsähallituksella oli täydellinen monopoli valtion metsiin Ranuan hoitoalueella.
Välikirjoilla

myytyjen

puiden

kauppa

väheni

1930-luvulle

tultaessa.343

Aluemetsänhoitaja Niemisen avoimena ja selkeänä tavoitteena oli 1930-luvulla
lopettaa leveranssipuiden kauppa kokonaan valtion metsistä. Nieminen kamppaili
lähes koko virkauransa ajan leveranssikauppaa vastaa, koska piti kauppamuotoa
ainoastaan keinottelun välineenä.344 Toiminnallaan hän täytti ne odotukset, joita
hoitoalueille ja aluemetsänhoitajille oli asetettu: tuottaa mahdollisimman hyvää
340

Aluemetsänhoitaja Piirikuntakonttorille 15.10.1928. Dnro. 315. AMHKT 1923–1929. RHA DIa:5. OMA.
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1956. RHA HId:3. OMA.
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tuottoa Metsähallitukselle, mutta huolehtia myös metsien hyvästä hoidosta. Kun kaikki
toiminta oli Metsähallituksen omissa käsissä, ei mikään voinut mennä pieleen.
Hankintahakkuiden merkitystä perusteltiin Metsähallituksen johdossa myös sillä, että
niiden avulla taataan tilattoman väestön parempi asettuminen aloilleen sekä myös
elinkeino heille.345 Tosin Metsähallituksen haluun taata tilattoman väestön elinkeino
voidaan suhtautua monella tapaa. Eihän ollut kulunut vielä vuosikymmentä siitä, kun
hanget värjäytyivät verestä eivätkä sahanpurusta. Joten halu taata toimeentulo saattoi
liittyä myös haluun pitää yllä yhteiskuntarauhaa.346
Huolimatta siitä, että 1920-luvun puoliväli oli metsäteollisuudessa kasvun aikaa ja
yleinenkin talouskehitys oli positiivista, sahateollisuuden nousukausi loppui jo vuoteen
1927.347 Hyvä taloustilannekaan ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei Perä-Pohjolassa
olisi kärsitty työttömyydestä jo aikaisemmin. Tukkihakkuiden päätyttyä talvella 1926
aluemetsänhoitaja Isomursu halusi aikaistaa paperipuuhankintojen ajankohtaa, jotta
työttömyys ei olisi koetellut väestöä.348
On vaikea lähteä tulkitsemaan pelkästään sitä, liittyikö huoli työttömyydestä aidosti
paikallisten toimeentulon turvaamiseen vai siihen, että Isomursu halusi varmistaa
jatkuvan työvoiman riittämisen Metsähallituksen hankinnoilla. Liikkuihan pohjoisen
savotoilla paljon myös muualta tulleita työmiehiä, joiden kynnys vaihtaa paikkakuntaa
työn perässä ei ollut korkea. Ranuan hoitoalueen taloudellinen tulos alkoi merkittävästi
heiketä vasta vuoden 1931 jälkeen laskien yhtämittaisesti vuoteen 1936 saakka.349
Metsähallitus pystyi synnyttämään palkkamonopolin rajoittamalla muiden kuin omien
työmaidensa tuloa valtion metsiin. Sen vuoksi on selvää, että tämä toiminta oli
vastakkaista ajatukselle, jonka mukaan hankintahakkuut olisivat tukeneet myös
paikallisen väestön toimeentuloa. Toisaalta, vaikka Metsähallitus hallitsi Ranuan
metsien hakkuuta ja omasi palkkamonopolin, saivat paikalliset ihmiset hyödyn itselleen
345

Rytteri 2006, 67.
Kts. lisäksi Rytteri 2006, 57. Rytteri tuo esille kuinka torpparikysymyksen nopealla ratkaisulla haettiin
yhteiskunnallisen rauhan palauttamista.
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nousten jälleen vuonna 1929. Todellinen romahdus koettiin vuonna 1930. Häggman 2006, 261.
348
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toista kautta. Huolimatta Metsähallituksen tuloksen heikkenemisestä vuosina 1931–
1936, käy kuviosta neljä ilmi, että hoitoalueen maksama kunnallisvero Ranuan kunnalle
kasvoi vuoteen 1935 asti.
Metsähallituksen savotat olivat luonteeltaan erilaisia, kuin 1910-luvulla pelkästään eri
yhtiöiden toimesta toimeenpannut hakkuutyömaat. Tuolloin hakkuita siirrettiin
epävakaiden aikojen yli ja väestön toimeentulo oli tästä syystä epävarmaa. Valtion
kasvava metsätalous ja se, että sen hallinnassa oli koko tuotantoketju, mahdollisti
joustavuuden

taloustilanteiden

vaihdellessa.

Metsähallituksen

hakkuutyömaat

edustivat täten paljon vahvempaa jatkuvuutta kuin jos pelkästään yhtiöt olisivat olleet
valtion metsien hakkaajina.
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6. METSÄHALLINTO, KUNTA JA KUNTALAISET

1900-luvun vuosina Metsähallituksen linjaksi oli muodostunut yhä selvemmin tavoite
rajoittaa kruununmetsien käyttöä.350 Jo vuonna 1914 suurempana kehityslinjana
Metsähallituksen johdossa nähtiin mahdollisuus siihen, että kruununmetsätorpat
selkeästi erotettaisiin valtion maista.351 Pääjohtaja P.W. Hannikaisen poika Yrjö
Hannikainen352 oli lyhyen jakson Ranuan hoitoalueen virkaatekevänä metsänhoitajana.
Hänen suhtautumisensa uusien kruununmetsätorppien perustamiseen oli hyvin
kriittinen. Hän näki, että uusista tai vanhoista kruununmetsätorpista ei ole kuin
vahinkoa ja vastusta metsähallinnolle.353 Samoilla linjoilla Y. Hannikaisen kanssa oli
myös aluemetsänhoitaja Salko vuonna 1917, jolloin hän piti kruununtorppareita
metsien suurimpina tuhohyönteisinä.

6.1. Metsänhoitajien huoli kruununmaan asukkaiden toimeentulosta
Puolet Ranuan hoitoalueen asukkaista asui kruununmetsätorpissa.354 Vuosina 1913–
1922 hoitoalueen kruununmaalla asuvien ruokakuntien määrä oli vuosittain noin 120.
Asukkaiden määrä kasvoi samana aikana 650:stä 728:aan.355 Koska suurin osa
hoitoalueesta kuului Ranuan- ja Simojärven kyliin, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä
vuonna 1910 oli 1 366, voidaan olettaa hoitoalueen asukasmäärän olleen lähemmäs
1500. Ranuan seudun väkimäärä kasvoi koko ajan, ja vuoteen 1918 mennessä edellä
mainittujen kylien väkimäärä oli kasvanut 1 613 asukkaaseen. 356 Ranuan ja Simojärven
kylien alueella sijaitsi myös merkittävä osa alueen taloista.357
Suuresta kruununmaan asukkaiden määrästä johtuen Metsähallitukselle oli erittäin
tärkeää olla perillä niin sanotun ”oman väen” elinolosuhteista ja toimeentulosta. Nämä
350

Rytteri 2006, 161.
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Hannikainen, Yrjö Sigismund, 16.8.1884. Evon metsäopisto 1907. Vt. amh. Ranuan hoitoalueella
1908–1909. Suomen metsänhoitajat 1859-1931, 146.
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tiedot

saatiin

tietysti verotuksen

mutta

myös

metsänvartijoiden

laatimien

tiedoksiantojen eli henkiluetteloiden kautta. 1910-luvun vaihteessa suoritetun
metsänhoidontarkastuksen avulla pystyttiin luomaan ensi kertaa kattava kuva
kruununmetsätorpparien tilanteesta hoitoalueella.358 Aluemetsänhoitaja oli kyllä
muutenkin perillä alueen tilanteesta, mutta metsänhoidontarkastuksen kautta hän sai
muualle verrannollisen tiedon alueen elinolosuhteista.
Mauno Hiltunen on tuonut tutkimuksessaan hyvin esille ne odotukset, joita
kruununmetsätorpparilaitosta kohtaan asetettiin. Mutta myös sen, mikä oli
todellisuus.
Yleistäen

voisi

kai

sanoa,

että

kruununmetsätorpparit

olivat

metsätalouden kannalta toisarvoiselle kruununmaille heitettyä väkeä,
jonka toivottiin – liioitelleen sanoen – muuttavan surkeat suot tähkäpäillä
täyttyviksi vainioiksi. -- Mutta todellisuus muodostui melko tavalla
toisenlaiseksi kuin oli odotettu. Kruununmetsätorpista oli erittäin vaikea
saada toimintakelpoisia yksiköitä lyhyen ajan sisällä.359
Pitempikään aika ei aina riittänyt. Esimerkiksi kesällä 1914 aluemetsänhoitaja
Saastamoinen puolsi kruununtorppari Raappanan anomusta torppaverotuksen
uusimiseksi. Kuikkaniemen torpan veroksi oli vuonna 1883 määritetty 275 litraa jyviä.
Saastamoisen lausunnossa myönnetään, että kyseisessä verotuksessa on pantu torpan
kehitysmahdollisuuksille liian suurta painoarvoa.360 Tässä tapauksessa siis kolme
vuosikymmentä ei ollut riittänyt nostamaan viljelyksien arvoa tasolle, joka alun perin
oli ollut toiveissa.
Huolimatta siitä, että metsähallinnon ja paikallisten välit eivät hoitoalueen alkuaikoina
olleet

hyvät,

kantoivat

aluemetsänhoitajat

silti

huolta

alueen

asukkaiden

toimeentulosta ja pärjäämisestä. Erityisenä keinona maantuoton ja talouden
parantamiseksi

aluemetsänhoitajat

näkivät

valtion

kruununmetsätorppareille

myöntämät erityiset kuoletuslainat. Muutkin maatalouden edistysaskeleet saavuttivat
hiljalleen myös Ranuan kruununmetsätorpat. Suoviljelys tuli muutamille tutuksi jo
358

Ranuan ja Ylisimon yhteinen kartanselityskirja 1909–1911. RHA HIa:9. OMA.
Hiltunen 1990. 92.
360
Aluemetsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 17.8.1914. Dnro. 133. AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
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vuonna 1906, ja juuri tähän työhön torppareiden ajateltiin lainojen turvin ryhtyvän.
Hyvät heinävuodet paransivat karjan tuottoa, ja esimerkiksi separaattorit alkoivat
ilmestyä vuonna 1913 kaikkialle.361
Aluemetsänhoitajan huoli toimeentulosta liittyi heikon taloustilanteen suorasta
yhteydestä metsänhaaskaukseen. Metsänhoitajien näkemyksen mukaan huono
taloudellinen asema aiheutti keinottelua kotitarve- ja lupakirjapuilla, ja ajoi näin
kruununtorppareita laittomuuksiin yhdessä talollisten ja yhtiöiden kanssa.362
Hoitoalueen aluemetsänhoitajat varmasti toivoivat, että kruununmetsätorppien talous
olisi pohjautunut kasvavassa määrin maanviljelykseen. Toive ei silti toteutunut, vaikka
kruununmetsätorppien karjamäärä kasvoi siinä missä talollistenkin. Kruununtorppien
toimeentulo oli kaikesta huolimatta edelleen hyvin hataralla pohjalla.363 Vielä vuonna
1915 oli havaittavissa, että maanviljelykseen oli kruununtorpparien puolelta suurtakin
työintoa. Seuraavana vuonna halla vei kuitenkin sadon, ja maailmansodan aiheuttama
työllisyyden ja toimeentulon lasku sekä elintarvikkeiden kallistuminen aiheuttivat
paljon kurjuutta kruununmetsätorppareille, itsellisille ja irtolaisväestölle.364
Molemminpuolisista
torppalausunnoista

ennakkoasenteista
huolimatta

sekä

hylkäävistä

tutkimuksen

lähteistöstä

leveranssipuukäy

ilmi,

ja
että

Metsähallituksen virkatalossa kannettiin huolta alueen asukkaista. Kun kyse oli
ylimääräisten heinien myynnistä, luvattomasta puunkaadosta viljelymaan raivauksen
yhteydessä tai siitä, että laittomuuksiin oli ryhdytty hädänalaisena, saatettiin rikkeitä
katsoa

läpi

sormien.

Aluemetsänhoitaja

puolsi

myös

vaikeina

aikoina

kruununtorppareiden yhdessä tai yksinään tekemiä paikallishuutokauppatarjouksia,
vaikka hinta olisi ollut alle minimihintojen.365

361

Vuosikertomukset 1905–1914. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA; Vuosikertomukset
1911–1933. RHA HId:2. OMA.; Huttunen tuo Ranuan historiassa esille, että vielä vuonna 1910 Ranualla
ei ollut yhtään separaattoria. Hoitoalueen ja koko Ranuan ensimmäinen separaattori hankittiin
Haarahiltusen taloon juuri tuona aikana. Huttunen 1990, 258. Tähän viitaten maitotalouteen liittyviä
pieniäkin muutoksia voidaan pitää edistyksen mittareina.
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Vuosikertomukset 1905–1916. Vuosikertomukset 1906–1910. RHA HId:1. OMA.; Vuosikertomukset
1911–1933. RHA HId:2. OMA.
363
Huttunen 1990, 253.
364
Vuosikertomukset 1915–1919. Vuosikertomukset 1911–1933. RHA HId:2. OMA.
365
AMHKT 1905–1910. RHA DIa:1. OMA.; AMHKT 1910–1915. RHA DIa:2. OMA.
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Metsähallitus puolusti kruununmetsätorppareita, kun vastapuolena olivat suoraan tai
välillisesti alueen talolliset. Keväällä 1915 aluemetsänhoitaja Salko puolusti
kruununtorppareiden oikeutta käyttää vapaasti Ranuansalmen karjasiltaa, koska sillan
rakentamiseen oli vuonna 1901 käytetty myös kruununpuita.366 Vuoden 1918
hätäaputöiksi Salko ehdotti ennemmin kahden siltatyömaan avaamista kuin maantien
rakentamista. Syynä tähän oli, että siltatyömaat olisivat tukeneet juurikin köyhiä
kruununmetsätorppareita, joilla ei ollut hevosia.367 Kruununtorpparien omistamien
hevosten määrä oli nimittäin vallitsevista olosuhteista johtuen tippunut hyvin
alhaiseksi, talollisten talleista hevosia sen sijaan löytyi.368
Hoitoalueen

palkkalistoilla

olivat

suoraan

aluemetsänhoitaja,

metsänvartijat,

metsäkasööri ja vuodesta 1911 lähtien metsätyönjohtaja. Metsähallitus työllisti lisäksi
osaksi vuotta moniin eri työtehtäviin lukuisia ranualaisia.369 Merkittävimpiä töitä olivat
leimaustyö, hakkuualojen raivaus, rajojen aukaisuun ja tientekoon liittyvät työt sekä
1920-luvun alusta lähtien erilaiset metsänhoidolliset ja taimien kasvatukseen liittyvät
työt. Erilaisia tukkikämppiä ja metsäsaunoja rakennutettiin urakkapalkalla.370
Hoitoalueella toimi muutamia vesivoimalla pyöriviä sahoja. Erityisesti näistä sahoista
hyötyivät talolliset, jotka Metsähallituksen tavoin saivat arvoa halpa-arvoiselle
puutavaralleen. Aluemetsänhoitajan ja näin Metsähallituksen näkemyksen mukaan
sahojen perustaminen oli hyvä asia. Tosin vielä ennen vuotta 1909 rakennuspuiden
myöntämiseen suhtauduttiin varauksella.371 Aluemetsänhoitaja ei nimittäin suorilta
käsin lähtenyt puoltamaan Sarajärven kylän sahan rakennuspuiden kauppaa. Sahojen
myötä paikalliset saattoivat saada valmista puutavaraa suoraan sahoilta, mikä vähensi
kotitarvepuiden myöntämistä ja helpotti metsien vartiointia. Sahojen perustamisilla oli
täten tärkeä

merkitys alueen

talouteen. Sahat paransivat myös ihmisten

asumisolosuhteita, koska nyt asuinrakennuksia pystyttiin laudoittamaan.
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Metsähallitus tuki ainakin kahden eri sahan perustamista antamalla niihin
rakennuspuita alennettuun hintaan. Tämä oli toimintatapa myös Iin hoitoalueella.
Penämönjoen sahalaitoksen perustamiseen Metsähallitus myös vuokrasi hehtaarin
kokoisen maa-alueen sopuhintaan, tosin tarkoin ehdoin. Penämönjoen sahalaitoksen
katsottiin hyödyntävän Ranuan hoitoalueen 46 kruununmetsätorpparia sekä
Simojärven pohjoispuolen eli Ylisimon hoitoalueella asuvia kruununmetsätorppareita
ja alueen talollisia. Penämönjoen sahan erityisyys oli, että siinä oli osakkaina talollisia
ja kruununmetsätorppareita pariltakin kyläkunnalta.372 Koska kyseisen sahan tuottoodotukset eivät täyttyneet vähäisten tulvien takia, anoivat omistajat Salkon suosituksin
maavuokran puolittamista. Metsähallituksen päässä siihen ei kuitenkaan suostuttu.373
Vaikka maatalous ja metsätalous kehittyivät ja kasvattivat painoarvoaan 1910-luvulla,
Ranuan alue ei ollut mitenkään teknisesti tai taloudellisesti kehittynyttä seutua.
Metsähallituksen tulon myötä alueella kulkeneet rahavirrat saattoivat kasvaa, mutta
toimeentulo pysyi edelleen erittäin niukkana. Erityisen heikkoa se oli maattomilla ja
osaltaan kodittomilla ihmisillä.374 Vaikka puunhankinnan nollaraja oli siirtynyt
kauemmas, Metsähallitus ei vielä 1910-luvulla pystynyt riittävän tehokkaasti
edistämään puukauppaa siten, että kansan tulotaso olisi suuresti parantunut.
Varattoman kansanosan ansiot menivät jokapäiväiseen leipään, joten kruununtorpan
peltopinta-alan kasvattamiseen ei jäänyt varoja.
Kruununmaan asukkaat olivat Pohjois-Suomessa se tekijä, joka mahdollisti
metsäteollisuuden kasvun myötä syntyneen puunkysynnän täyttymisen. Vaikka
kruununtorpparien tilusten ajateltiin kasvavan vuosien aikana siten, että he pystyisivät
elättämään itsensä, suunta oli kuitenkin toinen. Kasvava metsätyöntekijöiden tarve
sekä metsätyöstä saatavat palkkatulot olivat kruununtorpparille useimmiten suurempi
motivoija kuin korven raivaaminen pelloksi. Toisaalta Metsähallituksen asutuspolitiikan
372
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myötä syntyneet kruununmetsätorpat ja niiden asukkaat olivat ikään kuin
vartiopaikalla, kun yhtiöiden savotat saapuivat laajamittaisina Ranuan metsiin.375
Asutuspolitiikalla Metsähallitus pystyi myös varmistamaan, että yhtiöt saivat valtion
metsiin myytyihin leimikoihin tarpeeksi työvoimaa. Näin kaikki osapuolet pystyivät
ainakin jollain tapaa hyötymään tilanteesta. Toiset hyötyivät vain enemmän, toiset taas
vähemmän.
Metsätyön merkitys, Metsähallituksen toiminta siinä välikätenä ja hankintahakkuiden
aikana suurimpana toimijana, oli niin suuri, että metsähallinnon virkamiesten kanssa
oli tultava toimeen. Kaunokirjallisissa kuvauksissa metsähallinnon metsänhoitajat ja
metsäyhtiöiden metsäpäälliköt nostettiin asemaan, jossa heistä muodostui ’leivän isiä’,
joilla oli myös valta laittaa nälkävuosi alulle.

Todellisuudessa ranualaisen

aluemetsänhoitajan tarve oli suitsia ja lopettaa ajoittainen nälkä ja tarjota työtä.

6.2. Metsähallitus kuntapäätöksenteon ja sodan keskellä
Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden perustamisen myötä talvella 1905 Ranuankylälle
asettuivat asumaan kahden eri hoitoalueen aluemetsänhoitajat. Hoitoalueiden
metsänhoitajat asuivat ja työskentelivät vuoteen 1912 asti vuokralla kylän taloissa.
Vuonna 1914 saatiin rakennettua valmiiksi, Senaatin myöntämän määrärahan turvin,
Metsähallituksen oma virkatalo Ranuansalmen länsipuolelle.376 Viimeistään uuden
virkatalon eli Salmilehdon rakentaminen näkyvälle paikalle lujitti metsähallinnon
olemassaoloa ainakin Ranuankylällä ja sen ympäristössä.
Salmilehdossa vietettiin muun muassa kesällä 1913 ensimmäisiä Ranuan nuorten
juhlia. Tapahtumien pääjärjestelijöinä toimivat tietysti virkaa tekevät metsänhoitajat
Frans Saastamoinen ja Johan Lindbohm377 sekä metsätyönjohtaja Y.H. Forss.378

375
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Saastamoinen oli muutenkin mukana ranualaisten yhdistystoiminnassa, sillä hän oli
perustamassa urheiluseura Ranuan Peuraa vuonna 1913.379 Järjestetyt ilottelut ja
tapahtumat toivat Ranuankylälle uudenlaista elämää. Tosin kaikki eivät välttämättä
tästä menosta pitäneet. Esimerkiksi metsätyönjohtajalla oli välillä vaikeuksia saada
itselleen vuokrahuonetta kylästä, koska hänen musiikkiharrastuksensa loukkasi useita
lestadiolaisia.380
Kullakin aluemetsänhoitajalla oli toiminta-aikanaan erilaisia kohtaamisia paikallisten
kanssa. Ranuan hoitoalueen ensimmäisten metsänhoitajien osalta kohtaamiset eivät
juuri nähtävästi lisänneet luottamusta kummallakaan puolella. Ajan kuluessa
ranualaiset kuitenkin ymmärsivät, että aluemetsänhoitajien kautta heille oli tullut
uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa. Osaltaan tämän mahdollisti
Metsähallituksen

päätöksenteon

luonne,

jossa

useimmat

asiat

kiersivät

tarkastuspiirien ja pääkonttoritason kautta. Metsähallituksen virkailijoiden kautta sai
yhteyden myös kuvernööriin ja Helsinkiin.
Metsähallituksesta vaikuttamisen kanavana kertoo se, että vuoden 1918 vaihteessa
uuden kunnan Piittisjärven ja Kemihaaran kyläläiset toivoivat suurella joukolla
Metsähallituksen edistävän heidän aloitettaan valtion taholla. Ensin mainitut olisivat
halunneet jatkossakin pysyä Rovaniemen seurakuntalaisina, ja Kemihaaralaisten asia
koski hätäaputyötä ja tieasioita.381 Kemihaaralaisten toive työttömyystöistä liittyi
hoitoalueella vuonna 1917 aloitettuun vastaavaan tietyömaahan, jolla hoitoalueen
itäosa yhdistettiin kirkonkylään.382
Aluemetsänhoitaja Salko osallistui aktiivisesti uuden kunnan perustamiseen.
Salmilehdossa

31.12.1916

pidetyssä

metsänhoitajan

johtamassa

kokouksessa

asetettiin Salkon johtama toimikunta hoitamaan kuvernöörille anomus itsenäisestä
kunnallishallinnosta ja kunnasta.383 Myöhemmin vuonna 1917 Salko valittiin
kunnalliskokouksen varaesimieheksi ja kunnallislautakuntaan. Ylisimon hoitoalueen
379

Juntunen 1990c, 418–420.
Metsänhoitajan kirje ylimetsänhoitajille hoitoalueiden metsätyönjohtajien virkatalon rakentamisen
puolesta 17.10.1917. Dnro. 246. AMHKT 1916–1919. RHA DIa:3. OMA.
381
Piittisjärveläisten kirjelmä Metsähallitukselle 31.12.1917 ja Kemihaaralaisten kirje 8.1.1918.
Aluemetsänhoitajalle saapuneet kirjeet 1897–1919. RHA EIa:1. OMA.
382
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virkaatekevä aluemetsänhoitaja Karl Waenerberg384 valittiin rajankäyntitoimikuntaan.
Metsätyönjohtaja

Kalle

Ranua

taas

valittiin

kunnan

tilintarkastajaksi

ja

rajankäyntitoimikuntaan. Vuoden 1918 vaaleissa kunnanvaltuustoon pääsivät Salko ja
metsänvartija Kalle Ihme. Vuonna 1921 kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimi
Ranuan hoitoalueen metsänhoitaja Viljo Hirvisuo.385 Aluemetsänhoitajat ottivat osaa
myös seurakunnan toimintaan.386
Metsänhoitajien osallistuminen Ranuan kunnalliselämään väheni 1920-luvun jälkeen.
Tämä saattoi olla yleisempi suuntaus, sillä ENNEVAARA kirjoittaa, että Mauno
Pekkala387 kiinnitti vuonna 1935 huomiota valtion metsänhoitajien eristäytymiseen
ympäröivästä yhteiskunnasta. Pekkala ilmaisi vakavan huomion ”vaatimattomuuden
estoista

vapautumiseen”.

Hänen

mukaansa,

kun

metsänhoitaja

osallistuu

paikkakunnallaan mahdollisimman tehokkaasti erilaisiin rientoihin ja ottaa vilkkaasti
osaa kunnalliseen elämään, nauttii hän väestön taholta suurempaa luottamusta, kuin
se joka eristäytyy. Tämän kautta olisi palveltu yhteistä asiaa parhaiten ja sen johdosta
suhtautuminen metsänhoitajiin eduskunta- ja hallituspiireissä olisi ajan oloon
muuttunut.388
Metsähallituksella oli osansa myös Ranuan kirkon ja kansakoulun rakentamisessa.
Kruununmetsistä annettiin alennettuun hintaan puut näiden rakentamiseen. Valtion
maista erotettiin lopulta myös omat maa-alueet pappilalle ja lukkarin virkataloksi.
Metsänhoitajien kanta tosin oli maa-alueiden ja rakennuspuiden luovutusten suhteen
nihkeä, sillä he vetosivat tasapuolisuuteen muiden vastaavia myönnytyksiä saavien
kanssa. Aluemetsänhoitaja oli suostuvainen vain kansakoulun puiden hinnan

384

Waenerberg, Karl Johan, Kirkkonummi 3.7.1890–13.3.1920 Ranua. Ylioppilas Oulun ruotsalainen
realilyseo, metsänhoitajan tutkinto 1912. Ylisimon hoitoalueen vt. amh. vuodesta 1917 ja virassa oleva
vuodet 1919–1920. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 490.
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Hirvisuo (Nokka), Viljo Johannes, Karinaisissa 12.6.1889. Ylioppilas Turun suomalainen klassinen lukio,
metsänhoitotutkinto 1917. Ranuan hoitoalueen vt. amh. 1918–1921. Avustajana Länsi-Suomen
piirikunnassa 1922 lähtien. Suomen Metsänhoitajat 1851–1931, 173.; Turunen 1990, 323–327.
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Pentikäinen 1990, 646.
387
Pekkala, Mauno Sysmässä 27.1.1890-30.6.1952 Helsinki. Ylioppilas Tampereen realilyseo,
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Suomen Metsänhoitajat 1859–1931, 358–259.;. Åberg 2009.
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alentamiseen, tähänkin vain siitä syystä, että Pudasjärven taloutta rasitti raskaasti
köyhäinhoito.389
Salmilehdon miehillä oli Ranuan suojeluskunnan kehityksessä merkittävä rooli.
Metsänhoitaja Salko johti suojeluskunnan aktiivista 25 miehen osastoa ja Ylisimon
hoitoalueen aluemetsänhoitaja Waenerberg oli koko suojeluskunnan päällikkö.
Kruununtorppareista Matti Törrö valittiin Simojärven osaston päälliköksi. Ylisimon
suojeluskunnan aluepäällikkönä toimi Ylisimon hoitoalueen metsätyönjohtaja Heikki
Peteri.390 Molempien hoitoalueiden aluemetsänhoitajat, Ylisimon Antti Huovinen391 ja
Ranuan Arnold Salko, olivat myös aktivisteja, ja Salmilehto toimi jääkäreiden
etappiasemana. Myös osa kruununmetsätorppareista oli jääkäreiden auttajia.392
Huovinen joutui pakenemaan Ruotsiin vuonna 1916, mutta Salko saattoi ahdistelusta
huolimatta pysytellä toimessaan. Hän osallistui sisällissodan taisteluihin Satakunnan
rintamalla. Haavoituttuaan Salko palasi hoitamaan aluemetsänhoitajan tehtäväänsä
heinäkuussa 1918.393
Aluemetsänhoitajat ja useat muut metsähallinnon työntekijät olivat 1910-luvulla
mukana melkein kaikessa kansalaistoiminnassa, mitä Ranualla oli. Metsähallituksen
Salmilehdosta muotoutui eräänlainen toiminnan keskus. Metsähallitus tarkoitti osalle
jo muutakin kuin valvontaa ja rajoittamista. Koulutettuina miehinä metsänhoitajat ja
metsätyönjohtajat osallistuivat hyvin aktiivisesti kunnan ja alueen kehittämistyöhön.
Todennäköisesti he ajattelivat, että metsissä tapahtuvaa kannatti seurata myös
kansalaistoiminnan, ei ainoastaan valvonnan ja rajoittamisen kautta.
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Metsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 19.8., 27.8., 13.9., 31.10, 15.12.1915. AMHKT 1910–1915. RHA
DIa:2. OMA.; Aluemetsänhoitaja ylimetsänhoitajalle 3.4.1916. Dnro. 95. AMHKT 1916–1919. RHA DIa:3.
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1931, 184.
392
Juntunen 1990c, 433.
393
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6.3. ”Pidetäänkö Metsähallitusta ainoastaan sosiaalihuollon
välikappaleena?”
Ranuan

alueen

elinkeinorakenne

koostui

täysin

agraarisesta

maa-

ja

metsätaloustyöstä. Maanomistajana valtio oli suvereenissa ykkösasemassa, kun
talollisilla oli omistuksessaan vain noin 27 000 hehtaaria maata.394 Ranuan hoitoalueen
osalta tulee huomioida myös se, etteivät metsäyhtiöt omistaneet maata alueella juuri
lainkaan.395 Suuresta kruununmetsätorpparien ja tilattoman väestön määrästä johtuen
erityisesti

metsäteollisuuteen

liittyvät

suhdannevaihtelut

määrittelivät,

miten

suurimmassa osassa Ranuan talouksia syötiin. Hoitoalueen johdon huolena oli
ensivuosikymmeninä etenkin kruununmetsätorpparien taloudellinen tilanne mutta
myös alueen yleinen työllisyystilanne.396
Metsähallituksen

keskeisestä

asemasta

johtuen

oli

selvää,

että

heikkojen

työllisyystilanteiden vallitessa käännyttiin aluemetsänhoitajan puoleen tai kun kyse oli
pelkästään kunnan tai seurakunnan rakennuspuun tarpeesta, kysyjän suuntana oli
myös Salmilehto. Metsähallitus leimasi oma-aloitteisesti 1910-luvun kato- ja
pulakausina

pettupuiksi

tarkoitettuja

puita

ranualaisten

käyttöön.397

Välillä

aluemetsänhoitaja kuitenkin tunsi, että kylien vaivaishoitopiirin esimiehet pyrkivät
siirtämään kunnan vastuuta köyhäinavustamisesta kruunulle.
Mitä itse anomukseen tulee niin tuntuu siltä että metsänhoitolaitosta
täällä on totuttu pitämään jonkinmoisena hätäapulaitoksena, josta mielin
määrin on apua saatavana.398

394

Huttunen 1990, 248.
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Aluemetsänhoitajien

suhtautuminen

siihen,

että

yleisiin

rakennushankkeisiin

luovutettaisiin puuta alennettuun hintaan tai ilmaiseksi, jyrkkeni ajan myötä. Näin
tapahtui, koska hoitoalueen voitoista jouduttiin maksamaan kunnalle ja seurakunnalle
myös veroa.399 Ainut taho, jonka ei tarvinnut olla huolissaan rakennuspuiden ja muun
hyödyn saamisesta, oli Ranuan suojeluskunta.400
Ennen vuotta 1922 kunnallisverotuksessa verotus kohdistui metsätalouden osalta
metsänmyyntituloihin. Vuoden 1922 uuden verolain myötä siirryttiin pinta-ala- eli
tuottoverotukseen. Metsänomistajan tuloa verotettiin pinta-alan, metsämaan laadun
ja

erilaisille

maille

arvioidun

keskimääräisen

puhtaan

tuoton

perusteella.

Muutoksenkin jälkeen valtionmetsien verotus säilyi edelleen tuloverotusmuotoisena.
Ennen muutosta Metsähallitus maksoi veroa myyntitulojen puolesta määrästä. Uuden
lain myötä osa kunnista nosti verotettavan määrän 80 prosenttiin ja muutamat 100
prosenttiin. Vuonna 1932 siirryttiin valtion metsienkin osalta tuottoverotukseen, ja 75
prosenttia metsien puhtaasta tuotosta joutui verotuksen kohteeksi. Vuonna 1938
laskentaprosentti korotettiin 90:ksi.401
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Aluemetsänhoitaja Metsähallitukselle siitä, että Ylimaan kylän Jokipiirin kansakoulun puita ei tule
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Kuvio 4. Metsähallituksen Ranuan kunnalle ja seurakunnalle maksama veromäärä
markkoina vuosina 1921–1939
700 000
600 000
500 000
Kunnan verotulo (mk)
400 000
300 000
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kunnallisvero (mk)

200 000
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0
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Lähde: Vuosikertomukset 1921–1939. Vuosikertomukset 1911–1933 ja Vuosikertomukset 1934–1956.
RHA HId:2-3. OMA.; Ranuan kunnan kunnalliskertomukset 1921–1939. Kunnalliskertomukset 1918–
1943. Ranuan kunnan arkisto (RKA) Cf:1. Metsähallituksen vuonna 1933 maksaman kunnallisveron
määrä puuttuu.

Kuviosta neljä näkee, kuinka Metsähallitus maksoi kolmanneksen Ranuan kunnan
verotuloista. Osuus kasvoi koko 1920-luvun, ja vuonna 1929 se oli 38 prosenttia.
Lamavuonna 1930 osuus tippui 27 prosenttiin, mutta nousi takaisin heti seuraavana
vuonna. Huipussaan Metsähallituksen maksama veromäärä oli vuonna 1935, jolloin se
oli 276 991 markkaa eli 49 prosenttia kunnan verotuloista. Vuonna 1930 kunnan
tuloista noin puolet kertyi verotuloista ja loput valtionavuista ja lainasta.402
Lukujen pohjalta on selvää, että Metsähallitus oli alueen työllistäjänä ja kunnallisveron
maksajana Ranualle erityisen tärkeä. Kunnan suurimmat kuluerät syntyivät
sosiaalitoimen ja kasvavan sivistystoimen menoista.403 Metsähallituksen asema
korostui siinäkin, että esimerkiksi 1920-luvulla kuntalaisten veronmaksukyky oli
heikohkoa ja kunnalle kertyi vuosittain verorästejä kymmeniä tuhansia markkoja.
Kunnan velkaantuminen pysyi 1930-luvun vaihteessa hyvin maltillisena verrattuna
402
403

Turunen 1990, 354.
Turunen 1990, 352–354.
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alueen keskivertolukuihin. Merkittävänä osasyynä tilanteeseen voidaan nähdä korkea
veroaste.404
Verojen maksaminen ei aina ollut täysin yksioikoista, koska Metsähallitus ja kunta
kiistelivät välillä maksettavien verojen suuruudesta. Verotuksen ja verotettavan tulon
määrää tutkittiin muutamaan otteeseen tutkijalautakunnan kautta, koska kunta oli
taksoittanut Metsähallituksen tulot liian suuriksi.405 Ei ollutkaan ihme, että
aluemetsänhoitaja Isomursu kritisoi kovaan ääneen Ranuan kunnan ja seurakunnan
kyseenalaisia verotuskäytäntöjä. Toisaalla seurakunta haki lakiin perustumattomia
verosaatavia seurakuntarahastoon ja toisaalla pyysi maksutta sahapuita kirkon
ulkolaudoitusta varten. Isomursun näkemyksen mukaan moni pohjoissuomalainen
kunta oli huonommassa asemassa kuin Ranua. Kuntalaiset olisivat hänen mielestään
selvinneet seurakunnan rasituksista, jos vain olisivat halunneet.
Täällä on vain liian totuttu valtiolta ilmaiseksi saatuihin lahjoihin ilman
että yhteisiin tarkoituksiin itse uhrattaisiin mitään.406

6.4. Kulku-urat korven kansan hyödyksi
Pitkospuiden

rakentaminen

liikkuvuustarpeita

ei

1900-luvun

riittänyt

kuluessa

täyttämään

eteenpäin.

paikallisen

Huolimatta

väestön

hoitoalueen

tieolosuhteiden alkeellisuudesta huomionarvoista on, ettei metsänhoidontarkastaja
kuitenkaan

kiinnittänyt

asiaan

ollenkaan

huomiotaan

ensimmäisessä

metsänhoidontarkastuksessa. Olisihan parempi tieverkosto mahdollistanut vielä
tehokkaamman valvonnan ja tiedonvälityksen sekä parantanut ihmisten liikkuvuutta.
Erkki Laitakari mainitsee tutkimuksessaan, että metsätalouden kehittyessä 1800-luvun
lopulla Metsähallitukselle kävi tarpeelliseksi yhä enemmän huolehtia myös
404
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tieoloista.407 Merkittävä syy tieasioiden sivuuttamiseen on se, että vesireitit olivat
puun tärkein kuljetusväylä Ranualla aina toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan
saakka. Alueen työvoima ei välttämättä olisi riittänytkään suurten tiehankkeiden
järjestämiseen vasta kuin 1920-luvulta lähtien.408
Vaikkei Metsähallituksen suunnalta suurempia tiehankkeita alkuun syntynytkään,
olivat alueen asukkaat sitäkin aloitteellisempia. Ensimmäinen ehdotus Kuha-Simojärvi
tiestä

asukkaiden

eteenpäinviejänä”

taholta
oli

Kalle

tehtiin

vuonna

Nurmela.409

1914

ja

Metsähallitus

”jonkinlaisena
teki

asian

päätöksen

tien

rakentamisesta toukokuussa 1917. Lisäksi myöhemmin syksyllä Metsähallitus myönsi
talollisen Matti Kuhan ynnä muiden tekemän aloitteen pohjalta 15 000 markan
lisärahan hätäaputyörahoista työttömyyden torjumiseksi alueen yleisen kehityksen
kannalta

olennaisen

tien

rakentamiseen.

Metsähallinnon

toimeenpanemia

tiehankkeita pantiin toimeen vuosina 1916–1925 ainoastaan muutamia. Ranuan
hoitoalueen hanke oli näistä pituudeltaan pisin.410
Kuhasta Impiön taloon ja Simojärven rantaan kulkenut 33 kilometriä pitkä tie saatiin
valmiiksi vuonna 1925, jolloin viimeinen osuus Mustavaaralta Simojärven rantaan
valmistui. Tämän jälkeen tienhoito ja kunnossapito jäivät Metsähallitukselle vuoteen
1928 asti.411 Tien rakentaminen ei sujunut täysin ongelmitta, sillä määrärahat
myönnettiin vuosittain ja useimmiten ”työn loppuun saattamiseksi”. Lisäksi töitä
tehtiin vain loppukesästä ja syksyisin. Vuonna 1919 työmaalla ei ollut vieläkään
asianmukaista

insinööriä,

vaan

aluemetsänhoitaja

vastasi

tästä

yhdessä

metsätyönjohtaja Kalle Ranuan kanssa. Ranua toimi myös koko työmaa-ajan
työnjohtajana. Vuonna 1920 jatkunut nousukausi nosti myös työmiesten palkkatasoa.

407
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Työ oli määrätty tehtäväksi pääosin urakalla.412 Tästä kaikesta seurauksena oli, että
työt kestivät pitkään, mutta niitä ei erityisemmin insinööriosaston puolelta
kiirehdittykään. Suurin huoli oli aina, kuinka työmaan rahaliikenteessä pysyttäydyttiin
annetussa määrärahassa, jota ei virkavastuun uhalla saanut ylittää.
Metsänhoitaja Hirvisuo kritisoi Metsähallituksen yleistiehankkeita vuonna 1919. Kolme
vuotta myöhemmin virkaa tekevä metsänhoitaja Nieminen koki, että vaikka tiellä ei
ollutkaan suurempaa yleistä liikennettä, vastasi se kuitenkin metsäpoliittisiin
kysymyksiin ja mahdollisti simojärveläisten pääsyn yleiseen tieverkostoon.413 Tämä oli
totta, sillä hoitoalueen ja kunnan itäinen osa kärsi vuosittain eristyksissä olemisesta.
Tosin tien valmistuminenkaan ei täysin edistänyt seudun pääsemistä mukaan yleiseen
kehitykseen, sillä Simojärven pohjoisosan asukkaat olivat tien valmistumisenkin jälkeen
tiettömän taipaleen takana.
Tienrakentamisen erikoisuus oli, että vuonna 1921 työmaalla oli 40 Kronstadtista
tullutta pakolaista.414 Nämä pakolaiset olivat osa 600 pakolaisen joukkoa, jonka
Metsähallitus siirsi ”elämästä joutilaana leireissä” suonkuivaus- ja tietyömaille eri
puolille Suomea. Metsähallituksen työmailla pakolaisten olot olivat huonot. Kyse oli
oikeastaan pakkotyöstä, koska miehiä vartioitiin asein. Oloista johtuen monet
sairastuivat ja alkoivat karkailla.415
Ranuan tietyömaalla pakolaisten olot eivät nähtävästi olleet niin heikot kuin edellä on
kuvattu. Ruokavaroja saatiin riittävästi, ja pakolaiset myös ostivat niitä itselleen.
Vartiointi oli kuitenkin järjestetty, ja tulkkina toimi vänrikki Jaakkolainen.
Ohjeistuksena oli, että jos ei ollut työintoa, muun muassa ruoka-annoksia voitiin
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pienentää.416 Osa pakolaisista poistui Ranualta poliisivartiossa joulukuussa 1921, ja osa
jäi töihin vielä seuraavaksi talveksi.417
Pakolaisten sijoittaminen pohjoisen tietyömaalle ei varmasti ollut sattumaa.
Pakolaisten työllistäjänä toimi Ulkoasiainministeriö, mutta sen työllistämistoimia
pidettiin

kyseenalaisina,

koska

järjestely

vähensi

paikallisen

väestön

ansiomahdollisuuksia.418 Tässä tapauksessa Metsähallitus ei välittänyt paikallisista, sillä
saatiinhan työmaalle nyt edes hetkeksi halpatyövoimaa. Työvoimakustannukset olivat
kasvaneet kohisten ”miljoonatalvina” metsäsektorin kasvun myötä. Nousseet
palkkakustannukset olivat syöneet Kuha−Simojärven-maantien määrärahoja tähän
mennessä jo pari vuotta. Ohjeistuksena olikin, että pakolaisia tuli käyttää etenkin
heinäntekoaikaan, jolloin työväkeä oli vähän ja palkat erityisen korkeat.419
Myöhemmin 1920- ja 1930-luvuilla Metsähallitus rakensi Ranuan hoitoalueella myös
muutamia muita lyhyempiä tieosuuksia, esimerkiksi kirkonkylältä Toljaan. Lisäksi
Metsähallitus antoi tienhoitoavustuksia sekä maanottopaikkoja paikallisteiden
kunnossapitoon muun muassa Saukkojärvellä, Palovaarassa ja Kelankylässä.420
Tieverkoston suunnittelussa tärkeänä pidettiin sitä, että tieverkostosta tulisi
suunnitelmallinen ja yhtenäinen naapurihoitoalueiden kanssa.421

6.5. Asutustoiminta heikentää Metsähallituksen mahdollisuuksia
toimia
Ranuan kunnan perustamisen aikaan asutus oli alueella harvaa. Pieniä ryhmäkyliä
sijaitsi kunnan eteläosassa Ranuankylän alueella, Simojärven ympärillä sekä
416
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Simojokivarressa. Osa kirkonkylän läheisyyden asutuksesta sekä koko Simojokivarsi
kuuluivat Ylisimon hoitoalueeseen. Kunnan kruununmetsätorppien määrä kasvoi
vuoteen 1922, jonka jälkeen muu asutustoiminta tuli kruununmetsätorpparilaitoksen
tilalle. Samana vuonna alkoi myös torppien itsenäistymisprosessi, jonka myötä vuoteen
1932

mennessä

itsenäistyi

valtakunnallisesti

2

202

valtionmetsätorppaa.

Kokonaisuudessa 1920- ja 1930-luvuilla itsenäistyi yli 4 000 valtionmetsätorppaa.422
Toukokuussa 1922 annettiin laki valtion metsämaiden asuttamisesta ja niillä olevien
vuokra-alueiden lunastamisesta. Toinen vuoden 1922 marraskuussa säädetty laki
tunnetaan nimellä Lex Kallio, ja se koski maan hankkimista asutustarkoituksiin. Laki oli
asutustoiminnan ja Metsähallituksen kannalta erittäin olennainen, koska sen mukaan
valtio oli ensisijainen maanluovuttaja.423 Valtion hallinnoiman maan pinta-alan
muutokset olivat 1920–1930-lukujen aikana mittavat. Vuonna 1925 valtionmaan pintaala oli 13 580 000 hehtaaria, ja vuoteen 1939 mennessä se tippui 12 634 000
hehtaariin. Muutokset johtuivat asutustoiminnasta.424
Alueellisesti asutusasioista vastasi pääsääntöisesti asutustoimikunta ja kunnallinen
asutuslautakunta.

Lopullinen

asutushallituksella.425

päätösvalta

Asutustoimikunta

tilojen

koostui

luovutuksesta

oli

maanmittausinsinööristä,

metsänhoitajasta, asutushallituksen nimeämästä maataloutta tuntevasta henkilöstä
sekä

kahdesta

asutuslautakunnan

nimeämästä

maanviljelyä

tuntevasta

paikkakuntalaisesta. Asutustoimikunnan tehtävä oli laatia suunnitelma asustustiloja
varten.426 Ranuan kunnan ensimmäinen asutustoimikunta asetettiin huhtikuussa 1923
Ylisimoon johtamaan 13 535 hehtaarin alueen torppien itsenäistämistä ja asutustilojen
muodostamista. Puheenjohtajana asutustoimikunnassa toimi maanmittausinsinööri
Kalle Nurmela.427 Kesällä 1916 senaatti oli määrännyt erotettavaksi uudisviljelykseen
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valtionmaista Ranuan hoitoalueella 10 188 hehtaaria ja Ylisimon hoitoalueella 13 536.
Näistä päätöksistä alkoi Ranuan kunnan alueen valtion maiden asutustoiminta.428
Ranuan hoitoalueelle muodostettiin vuoden 1934 loppuun mennessä 156 viljelystilaa
ja 7 asutustilaa. Näistä entisiä valtion vuokra-alueita oli 119, ja loput tilat sijaitsivat eri
asutusalueilla. Yhteensä näille tiloille ennettiin valtionmaata 22 000 hehtaaria.
Käytännössä kaikki Ranuan valtionmetsätorpat itsenäistyivät talvisotaan mennessä.429
Ranuan historiassa ilmoitetaan, että vuosina 1930–1937 valtion 402 asutustilasta 243
oli valtionmetsätorppia. Koska Ranuan hoitoalue ei kattanut kokonaan kunnan pintaalaa, on luku hieman vääristynyt. Hoitoalueella oli 1930-luvun alussa 208 itsenäistyvää
valtionmetsätorppaa. Pääsääntöisesti torppien omistajat alkoivat hallita tilojaan
vuosina 1933–1935.430
Mikä oli sitten paikallisen Metsähallituksen edustajan suhde asutustoimintaan, ja
kuinka metsänhoitajat toimivat vuosia kestäneessä muutoksessa? Tilattoman väestön
asuttamisessa ja valtionmetsätorppien itsenäistymisprosessissa valtio oli antajana ja
yksityinen puoli saajana.
Valtakunnanpolitiikassa sosiaalidemokraatit olisivat halunneet suunnata asutusta
enemmän yksityismaille valtion maiden sijaan. Tämä tavoite olisi sopinut tietysti myös
Metsähallitukselle, jotta hyvää metsämaata ei olisi raivattu pelloiksi ja valtion
maaomaisuus ei olisi pirstoutunut. Valtionmaiden asuttamista vastaan kritisoi myös
pääjohtaja Cajander, jonka mielestä tulevat asutustilat saivat liikaa metsäalaa ja
arvopuita liian alhaiseen hintaan.431 Maalaisliiton kansanedustajat sen sijaan ajoivat
asutuslakiin löyhempiä ehtoja tilojen luovuttamisesta uudisasukkaille.432
Tieto asutuslain voimaantulemisesta saavutti pian myös Ranuan kunnan alueen
asukkaat. Luvaton asutustoiminta alkoi yleistyä valtion mailla heti 1920-luvun alussa.
Ongelmaksi luvaton asutustoiminta alettiin kokea Metsähallituksen puolelta
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viimeistään vuonna 1922.433 Hankalaksi tilanteen teki se, että omavaltaisesti
asuntosijan rakentaneella asukkaalla oli mielestään siihen myös lunastusoikeus uuden
lain nojalla.
Paljon kärsimystä selvittämistä on myöskin saanut aikaan uusi
asutuslainsäädäntä, jota kaikenlaiset kansanedustajat selvittelevät omien
käsitysten mukaan.434
Kuvatunlainen toiminta yleistyi ja aiheutti suurta harmia metsänhoitajalle.
Sitä, keitä nämä ”kansanedustajat” olivat, ei lähde suoraan kerro. Oletettavaa
kuitenkin on, että kyse oli kunnan asutuslautakunnan jäsenistä. Asutuslautakunnan
jäseniin viittaa selkeästi myös se, että 15 vuotta myöhemmin aluemetsänhoitaja
kirjoitti lausunnossaan Metsähallitukselle usean uudisasutusta jo varhaisessa vaiheessa
harjoittaneen ranualaisen saaneen luvan tai kehotuksen ”asutushallituksen herroilta”
rakentaa

asuntosija

tulevalle

Ylisimon

asutusalueelle

Simojokivarteen.

Asutustoiminnan myöhemmässä vaiheessa myös ranualaisten oma kansanedustaja
K.A. Lohi pyysi metsänhoitajaa katsomaan tiettyä luvattoman rakentamisen tapausta
”läpi sormien”.435
Tilattoman väestön aktiivisuutta asutustoimintaa kohtaa oli siis havaittavissa jo ennen
itse asutuslain päätymistä eduskunnan käsittelyyn. Jo niin varhain kuin vuoden 1921
syksyllä itsellinen E.K. oli rakentanut luvatta asumuksen ja navetan valtion maalle.
Kihlakunnan oikeus tuomitsi hänet sakkoihin haaskauksesta ja luvattomasta
viljelyksestä. Tämän ja muutaman muun tapauksen johdosta aluemetsänhoitaja joutui
selvittelemään luvatonta asumista kunnan asutuslautakunnan kanssa, joka tietysti
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puolusti asutustoimintaa.436 Muussakin toiminnassaan kunnan asutuslautakunta tuki
mieluisasti ja voimakkaasti kaikkia hakijoita.437
Salmilehdossa

luvattomaan

rakentamiseen

suhtauduttiin

kaikista

pyynnöistä

huolimatta jyrkän kielteisesti. Edes Lohella, jonka sanottiin ”älyävän pikkusen
enemmän ku järkiään”438 ei ollut sananvaltaa aluemetsänhoitajan päätöksentekoon.
Ylisimon asutusalueen asuttamisen sekä valtionmetsätorppien itsenäistymisprosessin
edetessä 1920-luvulla aluemetsänhoitaja joutui jatkuvasti vastakkain niin kunnan
asutuslautakunnan kuin kuntalaistenkin kanssa. Luhta-, Kuha-, Kuukasjärven ja
Reposuon asutusalueen asuttamisessa hän ei sen sijaan nähnyt suurempia ongelmia.439
Tosin tälle alueelle muodostettiin vain kymmenen viljelys- ja kolme asuntotilaa.440
Metsähallituksen päälinja oli, ettei uusille asutus- ja viljelystiloille tullut luovuttaa liian
paljoa puustoa ja maa-alaa. Yhtenä erittäin tärkeänä perusteena pidettiin myös tilan
elinvoimaisuutta.441 Toisaalta erotettujen torppien omistajat pitivät annettuja
rakennuspuumääriä liian pieninä ja maapohjan lunastusarvoa liian korkeana.
Metsähallitus alkoi 1920-luvun puolenvälin jälkeen vaatia torppien mittauksia
uudistettaviksi, ja tämä työ hidasti torppien itsenäistymisprosessia. Siksi Ranuan
kunnassa ja Ranuan hoitoalueella ei itsenäistynyt tai syntynyt ainuttakaan asutustilaa
1920-luvun aikana.442
Aluemetsänhoitaja

Isomursun

asutuslautakunnan

tärkein

mahdollisimman

suuriksi.

näkemys

päämäärä

oli

Toisaalta

hän

vuonna

1929

oli,

että

saada

uudet

tilat

pinta-aloiltaan

kritisoi

asutuslautakuntaa

kunnan

myös

epäjohdonmukaisuudesta siinä, mikä hehtaarimäärä riitti takaamaan riittävän
elintason.443
436

Asutustoiminnan

loppupuolella

vuonna

1937

aluemetsänhoitaja
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Nieminen toi esille, että asutushallitus tuntui sivuuttavan Suomen Suoviljelysseuran
arvioinnit maa-alueitten soveltumisesta maanviljelykseen ja siten asutukseen ja otti
huomioon vain asutuslautakunnan suositukset.444 Metsähallinon ja asutustoiminnan
puolestapuhujien välejä varmasti kiristi myös se, että mitä pidemmälle aika kului, sitä
heikommaksi kävi Metsähallituksen asema esimerkiksi luvattomasta rakentamisesta
annettujen häätöjen täytäntöönpanossa.445
Jukka Juntunen toteaa Ranuan historiassa, että asutuslautakunnan ja metsänhoitajan
kärjistyneet suhteet eivät johtuneet niinkään henkilöistä vaan periaatteellisista
näkemyseroista.446 Tämä pitää paikkansa, ja metsänhoitaja Isomursu toi tämän esille jo
vuonna 1926.447 Asutukselle luovutetun maa-alan suhteen metsänhoitajat kokivat
ongelmallisimpana valtion metsien pirstoutumisen. Ehkäpä vielä suurempana huolena
oli uittoväylien ranta-alueiden muuttuminen yksityismaaksi. Maanluovutuksissa ei
nimittäin aina varattu uittajalle suoraa läpikulkuoikeutta ranta-alueille. Lisäksi sopivat
puun varastoalueet vesistöjen varsilla kävivät niin ikään vähiin. Ongelmallisinta oli juuri
Simojokivarren maiden yksityistäminen. Muodostuihan Simojoesta kunnostuksen
jälkeen hoitoalueen ehdottomasti tärkein ja merkityksellisin uittoväylä.448
Asutustoiminnan seurauksena tilaton väestö sidottiin yhä tiukemmin turpeeseen, ja
näin ollen metsäteollisuus ja etenkin suurimpana metsänhakkaajana valtio pystyivät
turvaamaan metsätöiden työvoiman varmemman saannin.449 Täten asutustoiminta ei
näyttäytynyt Metsähallitukselle ainoastaan negatiivisena muutoksena.
Asutuskysymyksessä kruununmetsätorpat aiheuttivat keskustelua jo P. V. Hannikaisen
pääjohtajakaudella. Hän puolusti kruununmetsätorppajärjestelmää oikeanlaisena
asutuskeinona. Ranuan hoitoalueen metsänhoitajista juuri Hannikaisen poika, Yrjö
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Hannikainen taas näki metsätorpparijärjestelmän haitallisena Metsähallitukselle ja
hoitoalueille. Myös aluemetsänhoitaja Arnold Salko olisi suonut, että hoitoalueelle olisi
parasta, jos kruununmetsätorpat itsenäistettäisiin ja valtion ei tarvitsisi enää huolehtia
niistä. Asutuskysymyksessä oli Metsähallituksen näkökulmasta kyse etenkin siitä, kuka
hallinnoi ja käytti metsiä. Metsätorppajärjestelmässä esimerkiksi kotitarvepuut,
lupakirjamyynti ja luvaton metsien käyttö työllistivät metsänhoitajia suuresti. Kukin
aluemetsänhoitaja

olisi

halunnut

suunnata

työnsä

täysin

merkityksellisten

metsäkauppojen ja metsähakkuiden suunnitteluun. Tämä vahvistaa näkemystä siitä,
että metsätorpparilaitos koettiin Salmilehdossa ajoittain mittavana taakkana.
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LOPPULAUSE
Metsähallinnon synty Ranuan erämaahan, kahden eri vesistöalueen latvavesille, sysäsi
alulle paikallisesti merkittävän historiallisen muutoksen. Muutoksen seurauksena
ennen lähes tavoittamattomat saloseudut saatettiin Metsähallituksen käyttöön ja
valvontaan, myös paikallinen väestö pääsi hyötymään metsäsektorin kasvun tuomista
hyödyistä.
Metsähallinto syntyi Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1859. Merkittävimmät syyt
kruununmetsien hallinnon syntymiselle olivat huoli metsien riittävyydestä ja se, että
metsiä pidettiin Suomen ainoana rikkautena. Vielä 1800-luvulla metsähallinnon
organisaatio rakentui liian suurien tarkastuspiirien ja hoitoalueiden varaan. PohjoisSuomen osalta tilanne oli erittäin vaikea, koska alueen hoitoalueet olivat aiemmin
suunniteltuja tarkastuspiirejäkin suuremmat.
Metsähallituksen Ranuan hoitoalue perustettiin vuonna 1905. Päätös perustamisesta
tehtiin

jo

vuoden

1904

puolella,

mutta

ensimmäinen

aluemetsänhoitaja

hoitoalueeseen tuli vasta talvella 1905. Hoitoalueen pinta-ala oli 162 000 hehtaaria,
josta kasvullista metsämaata oli 63 000 hehtaaria. Ranuan hoitoalue erotettiin omaksi
hoitoalueeksi yhtä aikaa Ylisimon hoitoalueen kanssa Iin ja Simon hoitoalueista. Uudet
hoitoalueet sijaitsivat pääosin vuonna 1917 perustetun Ranuan kunnan rajojen sisällä.
Ranuan hoitoalueen perustamisen syinä olivat tarve pienentää hoitoalueiden kokoa,
kasvava metsätalous sekä metsänhaaskauksen lopettaminen. Uuden hoitoaluejaon
myötä vuonna 1905 Pohjois-Suomen metsiin ilmestyi uusia aluemetsänhoitajia ja lisää
metsänvartijoita. Metsätalouden ja erityisesti sahateollisuuden kasvun seurauksena
puun nollaraja siirtyi yhä kauemmaksi Pohjanlahden rannikolta kohti vesistöjen latvoja.
Tässä tilanteessa Metsähallitus halusi saada hyötykäyttöön ja valvontaan kaukaisten
latvavesien ja tiettömien taipaleiden takana olleet metsänsä. Vielä 1900-luvun alussa
Metsähallitus toimi Ranualla ainoastaan puunmyyjänä. Oman hankintatoiminnan
toimeenpano sai odottaa.
Merkittävin muutos hoitoalueen kokoon ja toimintaan tapahtui kesällä 1923, jolloin
Ranuan ja Ylisimon hoitoalueet yhdistettiin. Uusi Ranuan hoitoalue kattoi 290 000
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hehtaarin alan, josta kasvullista metsämaata oli 103 000 hehtaaria. Uuden hoitoalueen
rajat noudattivat pitkälti Ranuan kunnan rajoja.
Ranuan ja Ylisimon hoitoalueiden yhdistyminen oli seurausta Metsähallituksen
organisaatiossa

ja

metsänhoidossa

tapahtuneista

muutoksista.

Suomen

itsenäistymisen myötä metsäsektorin rooli valtiontaloudelle kasvoi, ja siitä muodostui
yhä

vahvemmin

nuoren

kansakunnan

vankin

tukijalka.

Tässä

tilanteessa

Metsähallituksen merkitys metsäsektorin toimijana, valtionmetsien arvo ja niiden
merkitys kasvoivat. Valtiollisen metsäsektorin taloudellinen ja toiminnallinen kasvu
olivat hyvin tärkeässä asemassa myös ranualaisille ja Ranuan kunnalle 1920- ja 1930luvuilla. Hoitoalueen toimintaan ja kokoon vaikutti suuresti myös vuoden 1922 lain
mukainen

valtionmaiden

asutustoiminta

ja

valtionmetsätorppareiden

itsenäistymisprosessi.
Hoitoalueen

johdossa

toimi

aluemetsänhoitaja,

hänen

alaisuudessaan

yksi

metsätyönjohtaja ja kahdeksan vakinaista sekä vaihteleva joukko ylimääräisiä
metsänvartijoita. Myöhemmän hoitoaluejaon myötä metsänvartijapiirien lukumäärä
kasvoi viiteentoista ja metsätyönjohtajia hoitoalueella oli kaksi.
Metsähallituksen kasvot ja nimi alueella oli kulloinenkin aluemetsänhoitaja.
Ranualainen aluemetsänhoitaja oli alueensa herra, ja hänen päätöksistään riippui
monen ranualaisen mökin ja talon leivän laatu. Aluemetsänhoitajan kanssa oli syytä
olla hyvissä väleissä, sillä hänen asemansa saattoi yltää tuomioistuintakin
korkeammalle. Useimmilla hoitoalueen aluemetsänhoitajilla oli tarpeenmukaista
harkintakykyä. Aluemetsänhoitajat pystyivät ajamaan hoitoalueensa ja useimmiten
myös ympäröivän yhteisön etua.
Hoitoalueella

toimi

Aluemetsänhoitajan

tutkimusajankohtana
apuna

toimi

myös

yhteensä

12

aluemetsänhoitajaa.

metsäkonduktöörejä

eli

avustavia

metsänhoitajia. Avustavien metsänhoitajien rooli korostui työmäärän lisääntyessä
1920-luvun

kasvun

vuosina.

Hoitoalueen

alkuvuosien

ongelmana

oli

aluemetsänhoitajien suuri vaihtuvuus. Tämä vaikutti myös siihen, kuinka alueen
asukkaat suhtautuivat Metsähallituksen toimintaan.

111

Aluemetsänhoitajan tärkeimmät työtehtävät olivat hoitoalueen johtaminen, metsien
käytön suunnittelu, leimaustyön johtaminen ja hoitoalueella tehtävien töiden valvonta.
Metsien käytön valvontaan ja seurantaan liittynyt työ korostui hoitoalueen
alkuvuosina. Aikaa vei myös alueen metsiin ja asukkaisiin tutustuminen.
Metsänhaaskaus ei ollut Ranualla pitemmällä ajanjaksolla opittu tapa, vaan se yleistyi
vasta 1800-luvun lopulla. Aluemetsänhoitajan ja metsänvartijoiden alkuajan tärkeimpiä
tehtäviä oli kitkeä tämä ”alueen tapa” pois ranualaisista. Metsänhaaskaus nähtiin
Metsähallituksessa suoranaisena varkautena, ja aluemetsänhoitajat toivoivat jatkuvasti
tähän rikokseen kovempia rangaistuksia. Haaskausta oli kuitenkin vaikea lähteä
estämään, sillä vuosien saatossa osasta metsänvartijoista oli muodostunut
metsänhaaskausta harjoittaneiden tukijoita. Lisäksi paikallisen väen keskuudessa
kruununmetsien käyttöä pidettiin yleisenä oikeutena.
Metsänvartijat olivat useimmiten ajautuneet kiperään tilanteeseensa erittäin heikon
taloudellisen asemansa takia. Metsänvartijoille maksettu palkka oli pieni, eikä kaikille
edes ollut tarjolla asumusta oman vartiopiirin sisältä. Lisäksi, koska metsien ja
hakkuutoiminnan valvonta vaativat jatkuvaa läsnäoloa omassa vartiopiirissä,
ylimääräisten ansioiden hankkiminen oli hankalaa. Seurauksena oli velkaantuminen
talollisille ja monesti metsävarkaiden suojelu. Metsänvartijoiden asema ympäröivän
yhteisön jäseninä, mutta metsähallinnon silminä, oli väliin vaikea, eivätkä kaikki
pystyneet suoriutumaan tehtävistään. Osalla metsänvartijoista oli taas yhteisössä hyvä
ja arvostettu asema.
Ranuan hoitoalueen merkittävintä metsänhaaskauksen seutua olivat Siuruanjoen
alueen I:n ja II:n vartiopiiri. Hoitoalueen itäisissä VII:ssä ja VIII:ssa vartiopiirissä
metsänhaaskausta ei juuri ollut. Metsähallitus lisäsi metsien valvontaa, tiukensi
linjaansa haaskausten suhteen ja paransi kulkuyhteyksiä hoitoalueen eri osiin. Vuosien
mittaan toimet tuottivat tulosta ja laajamittainen metsänhaaskaus saatiin loppumaan.
Vuosi 1917 oli ensimmäinen, jolloin metsänhaaskausta ei havaittu tapahtuneen.
Tuomiot metsänhaaskauksista jäivät vähäisiksi, vaikka haaskaustapauksia todettiin
vuosittain

useita

kymmeniä.

Oli

kuitenkin

mahdollista,

että

jo

pelkkä

epäilyksenalaiseksi joutuminen aiheutti henkilön joutumisen aluemetsänhoitajan
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mustalle listalle. Näin aluemetsänhoitaja pystyi käyttämään valtaansa hoitoalueen
johtajana ilman, että henkilöä edes tuomittiin käräjillä. Samaten kävi, jos henkilö oli
tunnettu puutavaralla keinottelusta. Metsänhaaskaus ei suoranaisesti uhannut
Metsähallituksen

taloudellista

tulosta,

vaan

sen

haittaava

vaikutus

liittyi

metsähallinnon uskottavuuteen.
Puiden ostaminen aluemetsänhoitajalta käsi- eli lupakirjakaupalla oli yleinen
toimeentulon ja metsän käytön muoto ranualaisten keskuudessa. Ostajat kävivät
ostamillaan

ja

hakkaamillaan

puilla

kauppaan

metsäyhtiöiden

kanssa.

Aluemetsänhoitajien näkökulmasta kauppamuoto nähtiin yleensä keinotteluna ja
siihen suhtauduttiin kielteisesti.
Vuosikymmenten ajan aluemetsänhoitajien päätavoite oli hoitoalueen metsien
menekkiolosuhteiden parantaminen ja puustosta saadun hinnan korottaminen. Tähän
liittyi myös halu vähentää yksittäisille henkilöille myytyjen käsikauppapuiden määrää.
Hoitoalueen merkittävimmät metsävarat sijaitsivat Simojärven ympäristössä. Simojoen
uitto-olosuhteiden parantaminen oli tästä syystä erittäin tärkeää, koska kalliin uiton
takia puustosta tarjottu hinta ei noussut huutokaupoissa tyydyttävälle tasolle.
Huutokauppahintojen kohoamisen esteenä olivat lisäksi yhtiöiden ostajarenkaat.
Simojoen uitto-olosuhteiden parantamista suunniteltiin kaksi vuosikymmentä.
Suunnitelmissa oli myös rakentaa uittokanava vedenjakajan yli Simojärven etelä- tai
pohjoispäähän. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa Simojoen ja hoitoalueen
pienempien jokien uitto-olosuhteita parannettiin perkaustöillä sekä uittopadoilla.
Merkittävää on, että Metsähallitus ryhtyi näihin töihin vasta, kun se itse oli
toimeenpanemassa koko puunhankinnan ketjua.
Valtion metsistä kaadetun puun määrä kasvoi valtion omien hankintahakkuiden alettua
Ranuan hoitoalueella vuonna 1926. Hakkuumäärät kasvoivat suunnitellusta jopa
kaksinkertaisiksi. Muutaman vuoden aikana tilanne muuttui myös siten, että valtion
mailla ei ollut muita metsätöitä suorittavaa tahoa kuin valtio itse. Valtion metsät
kattoivat Ranuan kunnan metsistä merkittävän osan, ja näin Metsähallitus saavutti
vuosien aikana täyden monopolin alueen metsähakkuisiin.
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Metsähallituksen hankintahakkuita perusteltiin sillä, että ne tukisivat myös paikallisten
toimeentuloa. Ranuan hoitoalueella muodostui kuitenkin tilanne, jossa metsäpalkkoja
määritti vain Metsähallitus. Työllistämisen osalta tilanne oli kuitenkin positiivisempi
verrattuna

1910-lukuun,

jolloin

metsäyhtiöt

saattoivat

siirtää

hakkuitaan

tulevaisuuteen odottamaan parempia aikoja. Metsähallituksen tuoma ansio saattoi
olla kapea, mutta ainakin se oli varma.
Metsähallitus pyrki vaikuttamaan alueen metsien käyttöön siten, että se hyötyi
tilanteesta mahdollisimman paljon. Aluemetsänhoitajien huoli valtionmaanasukkaiden
toimeentulosta oli silti erittäin suuri. Heikkoina aikoina metsänhoitajat pyrkivät
takaamaan

toimillaan

etenkin

kruununmetsätorppareille

edes

jonkinasteisen

toimeentulon. Aluemetsänhoitaja myös puolusti tarpeen tullen vähävaraisia ja puolsi
heille erilaisia helpotuksia.
Omat hankintahakkuut ja aiemmin muut työtehtävät suunniteltiin huonoina aikoina
siten, että ne olisivat

jakautuneet tasaisesti vuoden

ympäri. Tarvittaessa

hakkuutyömaita aikaistettiin, jotta alueen työttömyys ei olisi kasvanut liian suureksi.
Hankintahakkuiden

osalta

taustalla

oli

myös

tarve

pitää

liikkuva

työväki

paikkakunnalla.
Aluemetsänhoitajien suhtautuminen kruununmetsätorppiin asutusmuotona vaihteli.
Osan mielestä torpparit haittasivat siinä mitassa tehokasta metsien hyödyntämistä,
että järjestelmästä olisi ollut syytä pyrkiä mahdollisimman nopeasti eroon.
Aluemetsänhoitajat
viljelyskäyttöön.

epäilivät
Lopulta

myös
vuoden

useasti
1922

alueen

ja

maan

soveltumista

asutuslainsäädäntö

aloitti

valtionmetsätorpparien itsenäistymisen. Metsähallitus joutui kamppailemaan pitkään
torpparien lunastamien maiden suuruudesta ja erityisesti maalla kasvaneen puuston
arvosta.
Aluemetsänhoitajien ja paikallisen väestön väliset suhteet vaihtelivat. Suurin ongelma
oli se, että valvova metsäviranomainen rajoitti metsien käyttöä. Puolin ja toisin
vallinnut epäluuloisuus ei poistunut vuosikymmenten aikana. Epäluuloa saattoivat
herättää aluemetsänhoitajien taustat ja heidän työnsä Metsähallituksen herroina.
Pääsyy oli Metsähallituksen olemuksessa − Metsähallitus valvoi ja rajoitti.
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Ranuan hoitoalueen perustaminen tiettömään erämaahan paransi vuosikymmenten
aikana paikallisten ihmisten elämää ja elinolosuhteita. Ensimmäisen vuosikymmenen
aikana Metsähallitus loi alueella lisää työtä ja työmahdollisuuksia. Metsähallitus
rakensi alueelle myös paremman kulkuverkoston, alkuun pitkospuiden avulla ja
myöhemmin paremman tieverkoston muodossa. Perusinfrastruktuuri rakennettiin
Metsähallituksen lähtökohdista, mutta samalla siitä pääsi hyötymään myös paikallinen
väestö.
Metsähallituksen kautta paikalliset saivat myös äänensä kuuluviin. Metsänvartijat
välittivät viestejä eri puolilta hoitoaluetta Salmilehtoon, ja sieltä viestit kulkeutuivat
Metsähallituksen organisaatiossa eteenpäin. Metsähallituksen aluemetsänhoitajan
käsien kautta kulkivat myös useat hakemukset, joiden hyväksymisen jälkeen
Pudasjärven ja myöhemmin Ranuan kunta sekä seurakunta pystyivät rakentamaan
kouluja ja kirkon.
Metsähallinnon työntekijät osallistuivat aktiivisesti paikalliseen päätöksentekoon ja
järjestötoimintaan. Huolimatta siitä, että metsänhoitajat olivat välissä vihattuja, heidän
panoksensa kunnan perustamiseen ja kehittymiseen oli merkittävä. Oletettavasti
metsänhoitajat näkivät velvollisuudekseen osallistua laajemminkin paikallisten
ihmisten elämään.
Metsähallitus oli Ranuan kunnalle erittäin tärkeä toimija. Merkitys ei rajoittunut
ainoastaan työn tarjoamiseen ja hätävarana toimimiseen, vaan tätäkin tärkeämpää oli
Metsähallituksen maksama kunnallisvero. Metsähallitus maksoi 1930-luvulla jopa
puolet kunnan verotuloista. Erityisen huomionarvoista on, että Metsähallitus pystyi
maksamaan veronsa silloinkin, kun kuntalaiset eivät niitä pystyneet maksamaan.
Hoitoaluetta

ja

metsänhoitovirkakunnan

toimintaa

ohjasivat

Metsähallitusta

koskeneet lait, asetukset ja sisäiset johtosäännöt. Velvoitteista johtuen yhteisön edun
ajattelu ei aina näkynyt niin selvästi, mutta se oli tavoitteena.
Ranuan hoitoalue muuttui ensimmäisten toimintavuosikymmenten aikana tiettömästä
metsämaasta kohti tuottoisaa hankinta-aluetta. Metsähallinnon päätavoite oli saada
menekkiolosuhteet sellaisiksi, että puuta oli kannattavaa myydä, hakata ja uittaa eri
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puolilta hoitoaluetta – Simojärven takaa, Korppikankaalta, Ruonajokivarresta ja
Asmunnista.

Tavoiteltu

tilanne

saavutettiin

viimein

hankintahakkuiden

metsänhoitotyön myötä sekä Simojoen uitto-olosuhteiden parannuttua.

ja
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