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Metsänhoito-opetus
ja

metsätieteellinen tutkimustoiminta.

Metsätalous on nuori taloudenhaara. Kreikkalaiset ja roomalaiset 
esimerkiksi eivät varsinaisesta metsätaloudesta tienneet mitään. Tosin
han he kasvattivat öljypuulehtoja ja sypressikujia, mutta mitään metsä
taloutta se ei oikeastaan ollut. Eivät myöskään muinaiset germanit 
harjottaneet mitään metsätaloutta; heillähän oli metsiä yllin kyllin, 
niitä ei tarvinnut kasvattaa eikä hoitaa.
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Vasta keskiajalla on huomattavana Saksassa jonkunlaista alkua 
metsien hoitoon. Osittain kyläkuntien lisääntyessä ja viljelysten laajen
tuessa, osittain alituisten sotien aikana, kulojen kautta y. m. oli nimit
täin metsäala monin seuduin tuntuvasti vähentynyt, mikä pakotti kylä
kuntien (Markgenossenschaft) säätämään jäsentensä noudatettavaksi 
joukon määräyksiä, jotka koskivat puiden ottoa ja käyttöä. Keskiajan 
loppupuolella rupesivat myöskin maan ruhtinaat säätämään asetuksia, 
jotka koskivat sekä heidän omia että myöskin talonpoikaiskyläkuntien 
metsiä.

Ruhtinaat ottivat jo hyvin aikaisin erityisiä metsänhoitomiehiä 
(forestarii) palvelukseensa. Niiden päätehtävänä oli hoitaa ruhtinaansa 
metsästysriistaa, olla avullisena ja valmistella suurempia metsästysretkiä 
y. m. Sivutyönä piti huolehtia metsästä ja puutavaran myynnistä.

Niin kauvan kuin metsänhoitajan päätehtävänä oli metsästys, 
niin kauvan oli myöskin metsänhoitajan o p e t u s  ja kasvatus täy
dellisesti sen mukainen. Metsänhoitajia ei luonnollisesti kasvatettu mis
sään yliopistossa tai akatemiassa, vaan he menivät »praktiseraamaan» 
jonkun vanhemman metsänhoitajan luokse, joka heille opetti kaikki 
välttämättömät temput: puhaltamaan jahtitorvea, lataamaan pyssyä, 
ampumaan maaliin, sittemmin ampumaan jäniksiä y. m., harjaamaan 
hevosta, valjastamaan, ruokkimaan ja kengittämään sitä, kasvattamaan # 
koiria j. n. e. Sen lisäksi piti ikäänkuin ohimennen käydä katsomassa mii- 
lun- ja tervanpolttoa, metsän kaatamista, halonhakkuuta y. m. Harjot- 
telustaan sai oppilas komean »diplomin» ja niin oli hän valmis otta
maan itsenäisesti hoidettavakseen jonkun metsän.

16- ja varsinkin 17-sataluvulla rupesivat metsät yhä enemmän saa
vuttamaan rahataloudellista merkitystä, samalla kuin puutavaran kauppa 
vilkastui. Tämä tietenkin aikaansai muutoksen metsänhoitajien tehtä
vissä. Tosin heidän edelleenkin piti huolehtia metsästyksestä, mutta hei
dän päätehtävänsä alkoi tästä lähtien olla metsien hoitaminen ja käyt
täminen siten, että ne tuottaisivat omistajalleen suurimman mahdolli
sen tulon.

Tietenkään eivät kaikki metsästysvahdit pystyneet mukaantumaan 
ajan muuttuneisiin suhteisiin, mutta seassa oli sentään älykkäämpiäkin, 
tienraivaajia, jotka todella rupesivat metsiä hoitamaan, tullen siten 
ensimmäisiksi varsinaisiksi metsänhoitajiksi.

Näiden itseoppineiden mestarien luo alkoi tulvia opinhaluisia nuoria 
miehiä saamaan oppia metsätaloudessa, ja niin syntyivät vanhimmat 
metsäopistot, n. s. mestarikoulut, joista ensimmäinen oli v. Zanthierin 
perustama Wernigerodiin Harz-vuoristossa (1763). Opetus oli pääasialli
sesti käytännöllistä harjottelua, mutta sen sijaan että aikaisemmin oli 
opiskeltu torvella toitottamista ja jäniksen ampumista, opetettiin nyt, 
mitenkä puuntaimia oli istutettava, taimitarhoja hoidettava, metsää
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kasvatettava, mitenkä puita oli lautattava j. n. e. Ei riittänyt, että 
harjottelijat ainoastaan katselivat muiden työtä, vaan heidän piti itse 
olla työssä mukana. — Tämän käytännöllisen opetuksen rinnalla saivat 
harjottelijat sentään hieman tietopuolistakin oppia. Ihminenhän on kui
tenkin, yksinpä käytännöllisinkin, taipuvainen mietiskelyihin. Nuo sil
loiset metsänhoitomiehet, niin »käytännöllisiä» kun olivatkin, eivät töit
tensä ohella metsässä saattaneet olla tuumiskelematta yhtä ja toista, 
ja näitä mietiskelyjään he esittivät oppilailleenkin.

Kuinka olikaan, niin tultiin pian huomaamaan, ettei pelkkä käytän
nöllinen opetus ollut ensinkään riittävä. Harjottelualue oli yleensä suh
teellisesti pieni* olosuhteet eivät suinkaan aina sellaiset, että ne soveltui
sivat opetukseen, työt opetuksen kannalta arvosteltuina useinkin liian 
yksipuolisia. Se käytännöllinen kokemus, joka harjottelualueessa saa
vutettiin, useinkaan ei soveltunut toisiin hoitoalueisiin. Syntyi näin ollen 
tarve koota yhteen havaintoja ja kokemuksia useista hoitoalueista, jotta 
saataisiin koko maata käsittävä kokemustieto. 18:n ja 19:n vuosisadan 
vaihteilta onkin useita metsänhoitoa ja metsätaloutta yleensäkin käsit
televiä käsikirjoja. Niitä ovat tehneet sellaiset henkilöt, jotka olivat pal
velleet metsänhoitajina useissa eri hoitoalueissa ja siten olleet tilaisuudessa 
hankkimaan laajempaakin kokemusta, ja jotka lisäksi olivat järjestel

mälliseksi kokonaisuudeksi keräilleet myöskin ammattitoveriensa koke
muksia. Varsinkin ovat Georg Ludwig Hartig ja Heinrich Cotia tässä 
suhteessa mainittavat.

Oli siis jouduttu niin pitkälle, että metsänhoitomiehille oli käytän
nöllisen harj ottelun ohella opetettava myöskin eräänlaista metsänhoito
ja metsätalousyleistietoa.

Mutta tällekään kannalle ei opetus saattanut pysähtyä. Tultiin pian 
huimaamaan, ettei ainoastaan kokemukseen perustuva tieto ollut riit
tävä. Varsinkin tultiin pian älyämään, että tarvittiin matematisia 
tietoja perustaksi metsätaloudelle. Pitihän suunnilleen tietää, mitenkä 
paljon metsästä sai hakata. Piti sitä varten saada selville, mitenkä iso 
puuvarasto metsässä on, ja sitä varten taas piti oppia puita ja metsikköjä 
kuutioimaan. Lisäksi piti saada selville, mitenkä paljon metsä vuosit
tain kasvaa. Samaa tarkotusta varten oli välttämätöntä osata mitata ja 
kartottaa metsämaata.

Jokseenkin samoihin aikoihin alkoi voittaa sijaa se käsitys, että 
myöskin luonnontieteitä, varsinkin kasvitiedettä oli opetettava. Tuo 
ajatus oli aivan luonnollinen. Olivathan metsän puutkin kasveja, sa
mojen lakien ja ehtojen alaisia kuin kaikki muutkin kasvit. Jos mieli 
metsän puita oikealla tavalla hoitaa, niin piti tietenkin tuntea kasvien 
toimeentulon elinehtoja. Kasvioppi tuli näin vähitellen välttämättö
mäksi oppiaineeksi. Välttämätön oli eläinoppikin, syystä että metsäs
tystä edelleenkin pidettiin ammattina, johonka metsänhoitajien piti olla



M ETSÄ N H O IT O -O PE T U S. 669
m.

perinpohjin perehtyneitä. Vähitellen huomattiin muutkin luonnontie
teet, kuten kemia, meteorologia v. m. välttämättömiksi opettaa.

Tällä tavoin oli alkuperäisen käytännöllisen harjotteluopetuksen 
rinnalle kertynyt melkoisen laaja tietopuolinen oppikurssi. Mestarikoulut 
eivät tällöin enään tyydyttäneet tarpeita. Täytyi niiden sijalle viime 
vuosisadan alkupuolella perustaa pysyväisempiä oppilaitoksia, osittain 
valtion osittain yksityisten ylläpitämiä. Nämät opistot käyvät keski- 
koulujen nimellä. Niissä oli tavallisesti, paitsi metsänhoitomiestä johta
jana, useita opettajia matematikaa ja luonnonoppia varten.

Sen kautta että tietopuolinen opetus alkoi saada yhä tieteellisemmän 
luonteen ja että opettajiin nähden alettiin asettaa yhä isompia vaati
muksia, muuttuivat keskikoulut viime vuosisadan keskipalkoilla ja 
osittain jo vähän aikaisemmin metsäakatemioiksi. Samalla on opettaja
voimiakin vähitellen lisätty, niin että esim. Preussin ja Saksin metsä- 
akatemioissa nykyään on tusinan verran opettajia kussakin.

Samalla kuin opetus on muuttunut tieteellisesti perusteellisemmaksi, 
on alettu harrastaa metsäopetuksen siirtämistä yliopistoihin. Ajatus ei 
semmoisenaan suinkaan ollut mikään uusi, sillä jo 17-sataluvun loppu
puolella pidettiin metsätaloudellisia luentoja useissa Saksan yliopistoissa 
lakimiehille ja kansantaloutta opiskeleville. Ensimmäinen valtio, missä 
opetus pysyväisesti siirrettiin yliopistoon, ensin (1825) erikoiseksi opis
toksi, sitten (1831) välittömästi sen filosofiseen tiedekuntaan, oli Hessi; 
sitä ennen oli täydellinen metsäopetus lyhyemmän aikaa ollut järjes
tettynä Berlinin yliopistossa (1821— 1830). Esimerkkiä seurasi Wiirttem- 
bergi 1881 ja Bayeri osittaisesti 1878, sitä paitsi on metsäopetus siirretty 
yliopistoihin Englannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa y. m.

Eräissä muissa maissa on opetus siirretty teknillisiin korkeakoului
hin sekä parissa maatalouskorkeakouluihin.

Metsätaloudessa ei kuitenkaan riitä, että on ainoastaan korlfeamman 
opin saaneita metsänhoitajia. Näiden rinnalla tarvitaan myöskin alem
pia metsänhoitovirkamiehiä, jotka ovat ennen kaikkea metsätalouden 
teknilliseen puoleen käytännöllisesti perehtyneitä. Heidän ammattinsa 
kehittämistä varten on perustettu n. s. metsänvartijakouluja, jotka aina
kin jossakin määrin vastaavat entisiä keskikouluja. Niitä on perus
tettu joka maahan, missä metsätaloudella on edes jonkunlainen merkitys, 
enimpiin maihin useampiakin. Isommissa maissa, missä luonto- ja me- 
nekkisuhteet ovat hyvin erilaisia, on koetettu perustaa metsänvartija- 
kouluja jokaiseen eriävään osaan, jotta koulusta valmistuneet »työnjoh
tajat» olisivat juuri niihin paikallisiin oloihin perehtyneitä, joissa he tule; 
vat toimimaan.

Ajatus perustaa erityinen m e t s ä o p i s t o  S u o m e a  v a r t e n  he
räsi viime vuosisadan keskivaiheilla. Valtion metsänhoitolaitos oli silloin
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juuri tullu väliaikaisesti järjestetyksi, 
useita metsänhoito virkoja oli perus
tettu ja aikomus oli ruveta maamme 
yleisiä metsiä hoitamaan mahdollisim
man »järkiperäisesti».

Maamme ensimmäiset metsänhoito- 
miehet olivat saaneet oppinsa ulko
maalla, mikä Ruotsissa, mikä Venä
jällä, mikä Saksassa. Määrääville hen
kilöille selvisi kuitenkin pian, ettei täl
laista järjestelmää voinut jatkua. Se 
opetus, jonka eri metsänhoitajat olivat 
saaneet, oli hyvin erilaista eikä millään 
tavalla meidän maamme oloihin so
vellettua. Sekä metsänhoitolaitoksen 
päähenkilölle, maanmittaushallituksen 
päällikölle C. W. GyldeniUe että myös
kin valtionvarain toimituskunnan se- 
natorille, L. G. o. Haartmanmlie selvisi, 

että jos mieli saada henkilöitä, jotka pystyvät Suomen metsiä hoita
maan, niin oli heitä Suomessa opetettava ja alusta aikain Suomen 
oloihin totutettava. Kotimaassa valmistuttuaan he sittemmin kyllä 
saattaisivat käydä ulkomaalla tietojaan täydentämässä ja hankkimassa 
itselleen laajefripia näköaloja.

Opisto luonnollisesti tahdottiin perustaa ulkomaan metsäopistojen, 
hiljattain, muodostuneiden metsäakatemiojen malliin, niin että opetus 
perinpohjaisuudessa täydellisesti vastaisi ulkomaalla saatavaa opetusta. 
Myöskin siinä suhteessa tahdottiin opisto perustaa ulkomaalaisten aka- 
temiojerr malliin, että opisto ei ollut sijotettava pääkaupunkiin vaan 
maaseudulle sekä että se oli saapa kohtuullisen ison hoitoalueen hallit
tavakseen harjottelualueena.

Huomio kääntyi tällöin n. s. Ison-Evon kylän liikamaihin Lammin 
pitäjässä. Ne olivat Etelä-Suomen suurin kruununmetsä, sijaitsivat valta- 
maantien varrella, puutavaroita voitiin uittaa sekä Kokemäen joen vesis
töihin että osittain myös Kymin vesistöihin. V. 1858 kävi Tharandtin 
metsäakatemian johtaja vapaaherra Edm. v. Berg kotimaisen hallituk
semme pyynnöstä tutkimassa metsäoloja Suomessa antaakseen lausunnon 
niiden hallinnosta ja hoidosta. Hän antoi lausuntonsa myöskin metsäope- 
tuksesta ja piti hän Evon kruununpuistoa tarkotukseen varsin sopivana.

Samana vuonna 1858 sai senati käskyn ryhtyä valmistaviin toi
menpiteisiin metsäopiston perustamiseksi. Seuraavana vuonna nimi
tettiin opiston johtajaksi insinöri-everstiluutnantti Alexander af For- 
selles. Sitä seuraavana vuonna sai opisto ohjesääntönsä.

C. W . Gylden.
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Ohjesäännön mukaan luovutet
tiin metsäopistolle, jonka tuli hal
linnollisesti olla metsähallituksen 
alainen, harjottelu-ja kokeilualueeksi 
Evon ja Vesijaon kruununpuistot.
Opiston johtajan tuli olla tämän 
alueen ylimetsänhoitajana ja oli hä
nen alaisenaan yksi metsänhoitaja.
Muun opettajakunnan muodosti 3 
lehtoria, joista yksi opetti metsä
tiedettä, yksi matematikaa ja yksi 
luonnontiedettä, sitä paitsi oli vielä 
erityinen opettaja, joka opetti eri
näisiä pikkuaineita sekä toimi ra
hastonhoitajana. Koska myöskin 
metsänhoitaja otti osaa opetukseen, 
niin oli siis opistolla, paitsi johtajaa,
5 opettajaa.

Opiston onnistui saada — varsinkin silloisiin oloihin nähden — hy
vinkin perusteellisesti valmistautuneen opettajiston. Metsätieteen leh
toriksi tuli metsäkonduktöri Anton Gabriel Blomqvist, luonnontieteen leh
toriksi metsäkonduktöri, f il. maisteri J. E. Furuhjelm, matematikan leh
toriksi fil. maisteri N. K. Nordenskiöld, opettajaksi metsäkonduktöri 
C. A. J. Nyberg ja metsänhoitajaksi metsäkonduktöri, fil. maisteri E. G. 
Sederholm.

Opettajakunta joutui heti 
alussa lujalle koetukselle. Evon 
kruununpuisto, varsinkin n. s.
Rautjärvien tienoot, joiden vä; 
liselle kannakselle opisto perus
tettiin, olivat perkaamatonta, 
kulojen ja ihmisten raiskaamaa 
erämaata. Melkein kaikki vanha 
metsä oli hävitetty, autiona oli 
satoja hehtareja maata. Teitä 
ei ollut, ei viljelysmaita, ei ra
kennuksia. Forsellesin täytyi 
alussa asua Vähän Evon kylässä, 
kunnes ennätettiin saada jon
kunlaisia asuntoja; muut opet
tajat asuivat milloin mitenkin
sattui: sepän ja renkien asun- A G Blomqvist,
noissa, pesuhuoneen ullakolla. Järnefeltin maalaaman taulun mukaan.
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Yhteys muun mailman kanssa oli enemmän tilapäistä, kunnes v. 1861 
aikaansaatiin kerran viikossa kulkeva jalkaposti Lammin kirkolle.

Kaikista näistä epämukavuuksista huolimatta alkoi oppilaita opis
tolle pyrkiä. Niinpä Blomqvist jo vv. 1860— 1861 opetti yksityisesti 
joukkoa nuoria miehiä, jotka sittemmin maanmittaushallituksessa suo
rittivat virallisen metsäkonduktöritutkintonsa. Vähitellen saatiin itse 
opistokin jonkunlaiseen kuntoon, niin että se jo v. 1862 maaliskuun 1 
p:nä voitiin avata. Oppilaiksi pyrkijöitä oli yli puolisen sataa, niistä hy
väksyttiin 18.

Opetus, jota opisto saattoi tarjota, oli varsin mallikelpoista. Siksi 
kykenevien opettajien antamana oli tietopuolinen opetus tietystikin täy
dellisesti ajan vaatimusten mukainen. Mutta myöskin käytännöllinen 
opetus oli sangen monipuolista. Kruununpuiston mittausta ja hoitosuun
nitelmien tekoa riitti useiksi vuosiksi. Taimitarhoja perustettiin sekäkoti- 
että ulkomaalaisten puuntaimien kasvattamista varten. Kylvöjä ja 
istutuksia suoritettiin lukuisilla laveilla autiomailla. Raiskatuissa met
sissä toimitettiin puhdistushakkauksia, liian taajat nuorennokset har
vennettiin, pilaantuneet ylipuut ja kulojen jälkeen jääneet, monen metrin 
pituiset nokiintuneet rungontyngät poistettiin. Uittoväyliä parannet
tiin, järvien laskemisehdotuksia tehtiin. Savijärven rannalle perustettiin 
tervaruukki ja tarkotuksena oli hankkia lokomobilihöyrysahakin. V. 
1863 tehtiin retkeilymatka Pohjois-Hämeen ja Sisä-Pohjanmaan saloseu- 
duille, pienempiä retkeilyjä tehtiin melko usein.

Toimeliaisuutta ei siis suinkaan puuttunut. Mutta valitettavasti 
tätä yrittelevää toimintaa ei saattanut kauvan jatkua, vaan piankin koh
tasi opistoa takatalvi. Opisto alkoi nimittäin potea oppilaspuutetta. 
V. 1863 ilmottautui ainoastaan 4 uutta oppilasta, seuraavana vuonna 
toiset 4, sitä seuraavina vuosina ei enää ainoatakaan.

Opisto ja sen opettajakunta eivät olleet millään tavalla syypäät 
tähän ikävään ilmiöön, vaan syy oli kokonaan muualla. Kruunun met
sien hoitoalueet oli alkuaan ajateltu suhteellisesti pieniksi, n. 25,000 ha 
kokoisiksi, jommoisia yksi metsänhoitaja, Suomen verrattain ekstensivi- 
sissä oloissa, olisi voinutkin välttävästi hoitaa. Evon metsäopisto oli 
perustettu huomioonottamalla sitä suurta metsänhoitajakuntaa, joka 
kävisi tarpeelliseksi siten muodostuvien hyvin lukuisten hoitoalueiden 
hoitamiseen. Sanomattomaksi vahingoksi kruunulle tehtiin hoitoalueet 
kuitenkin sittemmin kymmenen kertaa suuremmiksi (isoimmat yli 1 
milj. ha!), jonka kokoisissa kaikki todellinen metsänhoito, jopa järkipe
räinen metsänkäyttökin on mahdotoni). Kun hoitoalueita ja siis metsän-

1) Siinä yksi pääsyitä kruunun metsien huonoon rahalliseen tuotta vaisuu
teen! Vertailun vuoksi mainittakoon, että Preussin hoitoalueet ovat keskimäärin 
4482 ha ja Saksin 1616 ha. •
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hoitajavirko jakin tuli perustetuksi näin 
vähän ja nekin olivat hiljattain tulleet 
täytetyiksi henkilöillä, jotka olivat 
saaneet oppinsa ulkomaalla tai opiskel
leet yksityisesti, ja koska yksityiset 
eivät vielä katsoneet tarvitsevansa 
sivistyneitä metsänhoitajia, niin jäivät 
useat Evon ensimmäisistä oppilaista 
ilman virkaa ja olivat pakotetut an
tautumaan muille aloille: mikä antau
tui yliopistouralle, mikä rupesi lääkä
riksi, mikä liikemieheksi. Uusia oppi
laita ei tällaisissa oloissa luonnollises
tikaan ilmottautunut.

Vuosina 1866— 1874 oli opisto 
oppilaspuutteen takia suljettuna. Joh
taja ja metsänhoitaja asuivat tällöin
kin opistolla, mutta muille opettajille 
uskottiin kaikenlaisia muita tehtäviä.
M. m. teki Blomqvist näinä vuosina matkustuksia kaikkiin eri osiin 
Suomea keräten aineksia kasvutaulujaan varten; tällöin hän tutustui 
entistä täydellisemmin maamme metsiin ja niiden hoitoon saaden siten 
kokoon aineistonsa mestarillisella tavalla toimittamiinsa maamme pää
puulajien monografioihin.

Tällaisissa oloissa oli luonnollista, että useissa piireissä alettiin tuu
mia metsäopiston lakkauttamista. Jo v. 1863 muuan komitea ehdotti, 
että Evo lakkautettaisiin ja metsäopetus siirrettäisiin Mustialaan. Asia 
sillä kertaa raukesi. Varsinkin Forselles vastusti jyrkästi tällaista tuu
maa. Kokemus ulkomaalta nimittäin selvästi osotti, ettei metsänhoito
ja maanviljelysopetuksen yhdistäminen ollut tarkotuksenmukaista. 
Yhdistämisestä toinen tai toinen auttamattomasti kärsii: Hohenheimin 
akatemiassa oli metsäopetus hunningolla, Tharandtin akatemiassa maan- 
viljelysopetus. Että Mustialassa juuri metsäopetus joutuisi lapsipuolen 
asemaan, oli sanomattakin selvää.

Seuraavina aikoina tehtiin uusia ehdotuksiametsäopetuksen suhteen. 
Niinpä ehdotettiin, että metsänhoito-opetus siirrettäisiin Helsinkiin, 
silloiseen teknilliseen realikouluun — ehdotus, joka niihin aikoihin epäile
mättä ei ollut kaikkein hulluimpia. Mutta ennen kaikkea kypsyi ajatus, 
että Evon opisto oli lakkautettava. V. 1870 kotimainen hallitus päätti
kin tehdä alistuksen Evon lakkauttamisesta. Asia kuitenkin raukesi, 
kenralikuvernöri kun oli toista mieltä esittäen, että Evon opistoa edel
leen ylläpidettäisiin, joskin supistettuna. Tuskin erehdymme, jos otak
summe, että Forselles, joka samana vuonna oli nimitetty metsähallituk-

Maahenki L 43.

C. A. J. Nyberg.
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sen päälliköksi, oli osaltaan vaikuttanut kenralikuvernörin mielipi
teeseen.

Reskriptissä 23 X. 1873 määrättiin, että Evon opisto oli edelleenkin 
ylläpidettävä ja 2. V. 1874 annettiin opistolle uusi ohjesääntö. Opetuk
sen piti tästä lähin olla pääasiallisesti käytännöllistä ja niin ollen piti 
oppikurssista poistettaman korkeammat tieteelliset aineet (»de högre 
vetenskapliga ämnen»). Lehtoratit tulivat siis tarpeettomiksi. Ainoat 
opettajat, joista uusi ohjesääntö tietää, ovat johtaja ja »opettaja»; sen 
lisäksi tuli metsänhoitajan jonkun verran ottaa osaa opetukseen. Johta-

Evon Metsäopisto v. 1905.
Yliopiston Metsätieteellisen laitoksen valokuvia.

jana oli nyttemmin Blomqvist, opettajaksi ryhtyi Nyberg uudelleen, 
metsänhoitajaksi nimitettiin metsäkonduktöri H. H. Hackstedt. Lak
kautuspalkalle asetettu luonnontieteen lehtori Furuhjelm suostui edel
leenkin jäämään opistolle lakkautuspalkkaansa vastaan opettamaan 
entisiä aineitaan.

Opiston olemassa olo oli näin ollen tullut turvatuksi, mutta entisestä 
uhkeasta metsäakatemiasta oli jäänyt jälelle ainoastaan varjo eikä opisto 
sen jälkeen enää milloinkaan päässyt toipumaan. Kiitettävällä uhrau
tuvaisuudella, vaivojaan säästämättä, opettajakunta tosin edelleenkin 
koetti opetusta ylläpitää ajan tarpeiden tasalla. Paitsi sitä, että Furu
hjelm edelleenkin jäi opistolle, mainittakoon, että Blomqvist palkatto
m asi opetti useita aineita, joita oppikurssista oli poistettu. — Opettaja
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kunnan opetustaakkaa lisäsi sekin, että v. 1876 perustettiin Evolle met
sän vartijakoulu, jossa kukin opettaja osaltaan oli velvollinen opettamaan.

Niinkauvan kuin opettajat vielä olivat parhaassa miehuutensa iässä, 
saattoi opetus näin niukoilla voimilla suunnilleen vastata tarkotustaan, 
mutta sitä myöden kuin heidän hapsensa harmaantuivat, alkoi taakka 
tuntua liian raskaalta. Kolme eri kertaa — vv. 1883, 1890 ja 1894 — te
kivät opettajat, Blomqvist varsinkin, anomuksia opettajavoimien lisää
miseksi ja oppikurssin täydentämiseksi. Niistä ei ollut mitään seu
rauksia, milloin ne tappoi senati, milloin metsähallitus. Metsäopisto jäi 
loppuunsa asti kituvaa elämää viettämään.

Monet seikat vaikuttivat siihen, ettei metsäopetuksen hyväksi tah
dottu mitään uhrata.

Ensiksikin oli ajan henki sangen suuressa määrässä asettunut metsä
taloutta vastustamaan. Huolimatta puutavarakaupan yhä lisäänty
västä arvosta, huolimatta meidän kylmästä ilmanalastamme ja enim
mäkseen kivisestä, karusta maaperästämme, joka suurimmassa osassa 
maatamme tarjoo metsätaloudelle paljon parempia edellytyksiä kuin 
maanviljelykselle, huolimatta meidän lukemattomista lauttausväylis- 
tämme, jotka useinkaan eivät kaipaa muuta kuin hieman perkausta, ja 
huolimatta monilukuisista mainioista koskistamme, jotka tarjoovat suun
nattoman käyttövoiman kaikellaisille puunjalostuslaitoksille, ei nimit
täin vielä ajateltu mahdolliseksi, että metsätaloudesta ja siihen perustu
vista teollisuuden haaroista voisi maallemme kehittyä pääelinkeino maan
viljelyksen rinnalle. Metsätalouden harrastamista pidettiin eräillä ta
hoilla suorastaan raakuuden tilan ihailemisena. Sellainen mielipide oli 
esimerkiksi J. W. Snellmam\\&.*[) Fr. Cygnaeus kutsui metsänhoitajia

1 Kuvaavana esimerkkinä esitettäköön seuraava Snellmanin lausunto (Lit- 
teraturblad, maaliskuun vihko v. 1861, kirjotus »Järnvägsfrägan», siv. 124 =  125)
Gyld6n’in aikana heränneen metsänhoitoharrastuksen johdosta: »-------------- Sen
merkitys on, jos neuvonantajat sen voisivat älytä: käänny, tuhma kansa, takaisin 
villi-ihmisen elämään, siihen raakuuden tilaan, josta vuosisatojen hiellä ja vaivalla 
olet koettanut kohoutua, niin monta kertaa kärsivällisesti uudelleen ryhtyen 
kyntämään autioiksi jääneitä, ystävän ja vainolaisen tallaamia, veresi kostuttamia 
sarkoja! Valitettavasti metsä-elämän jälkiä vielä nähdään kaikkialla maassamme, 
missä ainoastaan tai pääasiallisesti metsä pystyy tarjoomaan niukan elatuksen; 
siellä on kurjuutta, siellä on raakuutta ja tietämättömyyttä, siellä rehentelee
juoppous, siellä on puutteellinen käsitys omistusoikeuden pyhyydestä.--------------
---------------Tahtoa asettaa metsätaloutta maanviljelyksen sijalle tai edes jonkun-
verrankaan siihen perustaa maamme hyvinvointia —  olisi tahtoa kääntää olot 
nurin ja opettaa kansaa alottamaan alusta, ainakin 3 ä 4 vuosisataa takaperin 
olevista ajoista.

Se onkin, kuten sanottu, turhaa. Se olisi mahdottomuudesta puhumista. 
Puutavaran viennin merkitys on yhä enemmän vähentyvä muuhun vientiin ver
rattuna. Niin, se aika on kyllä pian tuleva, jolloin ainoastaan kruunun metsät 
sen vientiä ylläpitävät. Ja onni on, että niin käy, sillä maanviljelyksen jalompien
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yhteiskunnan alemmiksi työntekijöiksi, mainitakseni vaan muutamia 
esimerkkejä. Tällaisten suurten miesten lausunnot eivät tietenkään 
saattaneet olla kauvan vaikuttamatta yleiseen mielipiteeseen.

Asiaan vaikuttamatta ei suinkaan ollut myöskään se seikka, että 
tulot kruununmetsistä säilyivät tavattoman alhaisina. Vasta v. 1899 
nousivat nettotulot 2 miljonaan Smk (v. 1910 nousevat ne yli 9 milj.). 
Tämäkin — joskin syyt tähän olivat etsittävät kokonaan toisaalta — oli 
omiaan vahvistamaan sitä käsitystapaa, ettei metsätaloudesta ollut suuria 
toiveita. Kaiken päälliseksi tuli vielä, että Evon-Vesijaon hoitoalueen 
talous, huolimatta siitä, että metsänhoidon siellä olisi pitänyt oleman mah
dollisimman mallikelpoista, säännöllisesti tuotti melkoisen tappion. Ol
koonpa vaan, että syy tässäkään tapauksessa ei ollut metsätalouden 
semmoisenaan — metsäthän olivat sekä Evon että Vesijaon kruunun
puistoissa siihen aikaan, jolloin opisto perustettiin, niin raiskattuja, ettei 
ollut pitkiin aikoihin toivoakaan saada mitään tuloja, varsinkin kun 
menekkisuhteet olivat erittäin huonot — Evon-Vesijaon hoitoalueen 
metsätalouden huono tuottavaisuus2 on kyllä ollut tuntuvana esteenä 
opiston vaurastumiselle. Joka tapauksessa opiston oloissa ei tapahtu
nut muutosta parempaan päin. — Vuosisadan alkaessa opisto menetti 
vanhat opettajansa toisen toisensa jälkeen. V. 1902 vaipui lehtori Furu- 
hjelm ikuiseen lepoonsa, v. 1904 seurasi häntä hänen vanha virkatove- 
rinsa Blomqvist, samana vuonna 1904 sai metsänhoitaja Hackstedt 
pyynnöstään eron; Nyberg oli eronnut jo paljon aikaisemmin. Heidän 
sijalleen tuli enimmäkseen nuoria henkilöitä, jotka tuskin pystyivät opis
ton arvoa ylläpitämään senkään vertaa kuin heidän virassa harmaantu
neet edeltäjänsä; usein ovat virat olleet vaan tilapäisesti täytettyinä, 
opettajain vaihdokset ovat suorastaan »kuuluneet päiväjärjestykseen».

Tämä väliaikaisuuden tila oli kyllä sangen suureksi osaksi seuraus 
siitä, että metsänhoito-opetuksen siirtäminen on usean vuoden, varsin
kin siitä aikain, jolloin maanviljelysopetus siirrettiin yliopistoon, ollut 
vakavan pohdinnan alaisena. Ei metsähallitus tietystikään katsonut so
pivaksi ryhtyä mihinkään perusteellisempiin parannuksiin opistolla, jonka 
vuodet näyttivät olevan luetut; nykyisen metsähallituksen toimesta oli 
opistolla kuitenkin viime vuosinaan käytettävänä useita riittävästi pal
kattuja ylimääräisiä opettajia. Tällainen pitkällinen väliaikaisuuden

tuotteiden vienti on kohoava suhteellisesti paljon enemmän kuin puutavaran vienti 
vähenee ja samassa suhteessa on yleinen varallisuus ja sivistys kasva/va.» Tämä 
lausunto on semmoisenaan otettu aikakauslehden »Tidskrift för Finlands landt- 
bruk och skogshushällning» ohjelmakirjoitukseen, vieläpä on lehden päätoimit
taja omasta puolestaan kursiveerannut viimeisen lauseen!

2 Viime vuosina on puhdas tulo Evon-Vesijaon hoitoalueesta ollut n. 40,000 
Smk ja tulee se läheisessä tulevaisuudessa varmasti kohoamaan paljon kor
keammaksi.
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tila taas herätti maamme metsäasiain 
harrastajissa entistään enemmän huo
lia ja entistään yleisemmäksi kävi toi
vomus, että metsänhoito-opetus mitä 
pikemmin sitä parempi siirrettäisiin 
pääkaupunkiin.

Kesäkuun 14 p:nä v. 1908, kesän 
ollessa kauniimmillaan, oli viimeinen 
julkinen toimitus Evon metsäopistolla.
Opisto laski silloin viimeiset oppilaansa 
Suomen metsiä hoitamaan. Juhlatilai
suuteen oli saapunut suuri joukko 
opiston entisiä oppilaita, aina vanhim
mista vuosikursseista asti. Sotakamreri 
Hackstedt ( f  1909), joka hänkin oli 
Evon ensimmäisen kurssin oppilaita ja 
30 vuoden ajan ollut opiston opetta
jana, piti puheen metsäopetuksen men
neisyydelle ja tulevaisuudelle, toivoen, 
että Evon opisto oli yliopiston suojissa kirkastettuna nouseva uuteen 
entistään ehompaan eloon.

Ulkomaalla, varsinkin Saksassa on ollut pitkällisiä kiistoja siitä, 
olisiko parempi antaa metsänhoito-opetusta y l i o p i s t o i s s a  v a i  
m e t s ä a k a t e m i o i s s a .  Kumpaisellakin mahdollisuudella on valo
ja varjopuolensa.

Itsenäisten metsäakatemiojen suurimpana etuna on mainittava se, 
että niillä — siten kuin ne nykyään ovat organiseratut — on käytettä
vänä yksi tai useampi harjottelualue lähistössään. Johtaja on tällöin 
harjottelualueiden ylimetsänhoitaja, metsätieteen muista opettajista 
ovat ainakin muutamat harjottelualueiden metsänhoitajina. Tällai
sen järjestelmän vallitessa ei ole vaaraa tarjolla, että nämät opettajat 
vieraantuisivat käytännöstä. Lisäksi myöskin ne opettajat, joilla ei 
ole aluetta hoidettavanaan — esim. metsäkasvitieteen, metsäeläintieteen, 
maaperäopin y. m. — , ovat aina metsän läheisyydessä ja tulevat pakosta
kin siihen tutustuneeksi. Moni »puhdas» kasvitieteilijä, eläintieteilijä, 
kemisti y. m. on, tultuaan metsäakatemiaan opettajaksi ja tutustuessaan 
läheltä metsätalouteen, pystynyt erinomaisella tavalla sovelluttamaan 
tieteensä tuloksia käytäntöön. Joskin päinvastaisiakin tapauksia voisi 
esittää — löytyy kyllä henkilöitä, joilla ei ole pienintäkään taipumusta 
käytännöllisyyteen — niin kieltää ei voida, etteikö metsäakatemia tässä 
suhteessa voisi tarjota parempia edellytyksiä kuin yliopisto, jossa kasvi
tieteen, geologian y. m. opettajat, joskin varta vasten opettavat metsä-

H. H. Hackstedt.
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ylioppilaille, helposti jäävät kokonaan vieraiksi käytännölle eivätkä en
sinkään pysty tekemään opetustaan hedelmälliseksi käytännölliselle 
metsätaloudelle.

Myöskin on oppilaiden kehitykselle epäilemättä hyödyllistä saada 
olla läheisessä kosketuksessa metsän kanssa. Se opetus, jonka he tun
nilla saavat, painuu elävämmin mieleen, jos he ovat heti metsässä 
tilaisuudessa huomaamaan, että luennoidut asiat pitävät paikkansa. 
Akatemiojen harjottelumetsiin voidaan tehdä vaikkapa joka päiväkin 
retkeilyjä, voidaanpa osa luentojakin siirtää retkeilyihin; muistiinpanoja 
on tosin vaikeampi tehdä metsässä, mutta se mitä ulkona luonnon hel
massa esitetään, painuu sen sijaan sitä paremmin mieleen. Läheltä näh
dessään metsätaloutta, sen hauskoja ja ikäviä puolia, saavat he jo oppilas- 
ajallaan jonkunlaisen käsityksen tulevasta ammatistaan ja voivat ajoissa 
kääntyä uudelle uralle, jos havaitsevat erehtyneensä elämän uraa vali
tessaan. —  Kaikki nämät edut kuitenkin koskevat ainoastaan sitä ta
pausta, että metsäakatemian metsä on aivan akatemiakaupungin vie
ressä, mutta yliopistokaupungin luona ei olisi metsää, tapaus, joka on 
jokseenkin etsitty,

Mutta itsenäisellä metsäakatemialla on varjopuolensakin. Pahim
pia vikoja on epäilemättä tirehtorialinen järjestelmä. Sen ei tosin tar
vitse olla varsinaisesti oleellista metsäakatemioille, mutta melkein kai
kissa se tavataan luonnollisena kehityksen tuloksena mestari- ja keski
koulujen ajoilta; sitä paitsi se niin mainiosti soveltuu metsähallinnon 
koko organisationiin, varsinkin koska johtajan samalla tulee olla ylimet- 
sänhoitajana. Koska ainoastaan johtajalle on oikeus välittömään viral
liseen kirjeenvaihtoon ylemmän viraston (metsähallituksen tai asian
omaisen ministeriön) kanssa, niin on opetukselle paljonkin haittoja siitä, 
ettei johtajana ole opettajien valitsema luottamusmies, vaan henkilö, 
joka on heistä kokonaan riippumaton — ainakin niin kauvan kuin hän 
nauttii ylemmän viraston luottamusta. Johtaja metsäakatemiassa pai
suu tällaisissa oloissa helposti sangen mahtavaksi henkilöksi, ollen aka
temiassaan melkein itsevaltias. Joskaan hän ehkä ei sekaannu muiden 
opettajien opetustehtäviin — sellaistakin on sentään sattunut, varsinkin 
yhteisillä retkeilyillä — niin ovat esim. kaikki määrärahamyönnytykset 
johtajasta riippuvaisia. Oppiaineiden jako eri opettajien välillä on usein
kin ollut johtajasta riippuvainen ja koska johtaja tavallisesti on itselleen 
varannut tärkeimmät oppiaineet, jättäen muiden opetettavaksi enim
mäkseen sellaisia aineita, jotka tavalla tai toisella ovat näille pääaineille 
preliminärisiä, niin on hän useinkin saanut etsimättömän aiheen puut
tua myöskin muiden opettajien opetukseen.

Haittana on pidettävä myöskin sitä, että ylemmällä virastolla on 
tavallisesti ollut aivan liian ratkaiseva sana opettajapaikkojen täyttä
misessä. Useinkaan ei ole opettajakunnan lausuntoa pyydetty, korkein
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taan ehkä johtajan lausuntoa, mutta sekään ei ylemmälle virastolle ole 
ollut millään tavoin sitova, vaan on tämä saattanut nimittää kokonaan 
toisen henkilön. Nyt kuitenkaan hallitusmiehillä sangen harvoin on riit
täviä edellytyksiä arvostelemaan akatemian opettajiksi pyrkijöiden 
opettajakykyä ja tieteellistä pätevyyttä, josta on johtunut, että metsä
akatemioissa on usein ollut opettajina henkilöitä, joiden paikka olisi 
oleva kokonaan muualla. Samaten on ylemmällä virastolla muutenkin 
melkein kaikkialla ollut liian suuri sanavalta opiston sisäisissä asioissa; 
metsäakatemiat ovat tavallaan tulleet valetuiksi saman kaavan mukai
siksi kuin muutkin tavalliset virastot. Tämä on tietysti vaikuttanut 
varsin ehkäisevästi akatemian edistymiseen.

Epäkohtana on lisäksi mainittava, että tieteellinen työ metsä- 
akatemiassa helposti saa ummehtuneen leiman. Seurustelupiiri on sekä 
opettajille että ylioppilaille ahdas, kosketusta muiden tieteiden edus
tajien kanssa ei ole juuri lainkaan. Opettajien on kokonaan itseensä ja 
toisiinsa turvauduttava, herättäviä, hedelmällisiä aatteita on heidän 
vaikea muualta saada muuta kuin kirjallisuuden kautta. Oppilailla ei ole 
tilaisuutta kuunnella muita kuin tutkintoa varten välttämättömiä 
luentoja, sitävastoin ei ole mitään tilaisuutta kuunnella yleissivistäviä 
aineita. Näillä seikoilla ei olisi suurta merkitystä, jos »metsätiede» olisi 
tarkalleen itseensä sulkeutunut tiede; silloin sitä kyllä voitaisiin itsek
seen, muista riippumatta, harrastaa ja opettaa, mutta asianlaitahan 
oikeastaan on niin, että erityisestä »metsätieteestä» on hieman vaikea 
puhua. Metsätiede on sangen suureksi osaksi kokoumus käytännölliseen 
metsätalouteen sovellettua kasvitiedettä, eläintiedettä, maaperäoppia, 
matematikaa, kansantaloustiedettä, lakitiedettä, »insinöri» tiedettä y. m. 
Metsätieteen kehitys riippuu näiden muiden tieteenhaarojen kehityk
sestä ja metsäopettajien sekä muiden tutkijain kyvystä sovelluttaa 
näiden lueteltujen tieteiden tuloksia käytännölliseen metsätalouteen. 
Kuvaavaa kylläkin on, että juuri ne henkilöt, jotka ovat tehokkaimmin 
vieneet metsätiedettä eteenpäin ja sen kautta mitä voimakkaimmin 
kohottaneet maansa metsätaloutta, eivät ole lähteneet varsinaisten 
metsänhoitomiesten piiristä, tai milloin näin on ollut laita, on pääsyynä 
heidän menestysrikkaaseen toimintaansa ollut se, että he ovat opiskelleet 
muitakin tieteitä, tavallisesti jossakin yliopistossa. Siinä suhteessa voisi 
luetella sarjan metsätieteen kuuluisimpia nimiä alkaen Du Hamel du 
Monceaustdi, G. L. Hartigi$t& ja J. Chr. Hundeshagenista aina M. R . 
Pressien in, E. Ebermay eriin, G. H ey eriin, K. G ay eriin, R. Hartigiin,
H. Martiniin, y. m. asti. Kun näin on laita ja toiselta puolelta etupäässä 
juuri metsäopiston tulee olla pääpaikkoja, jossa metsätiedettä viedään 
eteenpäin, niin on tätä mainittua seikkaa pidettävä metsäakatemioille 
erinomaisen painavana epäkohtana.

Vihdoin on mainittava, että metsäopetukseen nykyään välttämättö
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minä perusaineina kuuluvat kasvitiede, matematika, kemia, kansan
taloustiede y. m. Näille tieteille ei metsäakatemioihin milloinkaan voida 
saada muuta kuin toisen luokan edustajia, sillä etevimmät näiden tie
teiden edustajat aina pyrkivät yliopistoihin, missä heillä on laajempi ja 
vapaampi kehitysmahdollisuus sekä itsenäisempi toiminta-ala.

Mitä yliopistolliseen metsänhoito-opetukseen tulee, niin voi lyhyesti 
sanoa, että sillä on päinvastaiset edut ja haitat kuin metsäakatemioilla.

Yliopistoissa ovat opetus ja opettajat mahdollisimman vapaita. 
Sellainen tirehtorialinen järjestelmä kuin metsäakatemioissa ei yliopis
toissa — ainakaan normalisissa oloissa — ole mahdollinen. Yliopistoissa 
ovat parhaat edellytykset olemassa, että opettajiksi pyrkijöiden tieteelli
nen ansio ja opettajakyky tulevat tarkoin punnituiksi. Yliopistoissa on 
myöskin parhaat edellytykset, että opetus ja tutkimus saavat kehittyä 
mahdollisimman vapaana ulkonaiselta paineelta, seikka jolla on erinomai
sen suuri merkitys. Yliopistossa on opettajilla mitä laajin tieteellinen 
seurustelupiiri ja oppilaat tilaisuudessa saamaan mitä monipuolisimman 
yleissivistyksen. Perustaviin tieteisiin on mahdollisuus saada parhaat 
opettajavoimat käytetyiksi.

Mutta myöskin yliopistollisella metsänhoito-opetuksella on hait
tansa. Metsäakatemiojen tirehtorialista järjestelmää on tosin pidettävä 
suurena vikana, mutta sillä on yksi hyvä puolikin, joka yliopistossa hel
posti menee hukkaan. Tirehtorialisella järjestelmällä saavutetaan ni
mittäin vissi yhtenäisyys opetuksessa, jota vastoin yliopistossa opetus 
helposti tulee hajanaista. Yliopistossa kukin professori on herrana 
oman tieteensä alalla, toisen ei ole hyvä mennä siihen sotkeutumaan, 
ennen kaikkea on kullakin varsin suuri vapaus valita luentoaiheensa. 
Tästä on tosin seurauksena, että kukin tulee opettaneeksi juuri mieli
alaansa, johonka hän on enimmän perehtynyt ja tulee siis opetus kylläkin 
perusteellista, mutta siitä on toiselta puolelta se seuraus, että monet tär
keät alat voivat jäädä kokonaan opettamatta, varsinkin n. s. raja-alat. 
Tästä taas johtuu, että opetus kokonaisuudessaan helposti tulee haja
naista. Tarvitaan melko hyvää yksimielisyyttä ja toisiaan ymmärtä
mistä asianomaisten opettajien välillä, että yhtenäisyys todellakin saa
vutettaisiin, pienikin erimielisyys voi jo opetuksen eheyden rikkoa. Toi
nen vaara tirehtorialisuuden puutteesta on, että opetuskurssi venyy liian 
pitkäksi, sillä kukin on tietysti taipuvainen pitämään omaa tiedettään 
tärkeimpänä ja asettamaan vaatimukset siinä mahdollisimman isoiksi. 
Metsäakatemiassa ei vaaraa ole yhtä paljon tarjolla, sillä siellä johtajan 
mahtisana lieventää tällaiset epäkohdat. Siinäkin tapauksessa, ettei 
tirehtörivirkaa olisi, tuntevat perusaineidenkin opettajat metsäakate
miassa olevansa enemmän solidarisia keskenään ja ammattiaineiden 
opettajien kanssa, koska he ovat kaikki asetetut yksinomaan metsäope- 
tusta varten ja he siitä syystä tuntevat olevansa yhteisesti edesvastuussa
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siitä, että metsäopetus kokonaisuudessaan on mallikelpoista. Sellaista 
yhteistuntoa ei liene yliopistoissa tai muissa yhdistetyissä korkeakou
luissa siinä määrin saavutettavissa.

Päävikana yliopistolliselle metsänhoito-opetukselle on kuitenkin 
mainittava, että — sellaiseksi kuin se yleensä on ulkomaan yliopistoissa, 
polyteknikoissa ja maatalouskorkeakouluissa järjestetty — metsän
hoito-opettajat ovat vaarassa vieraantua käytännöstä. Vaaraa ei niin 
kauvan ole olemassa, kun varsinaisten ammattiaineiden opettajiksi saa
daan niin käytännöllisesti kokeneita tiedemiehiä kuin esim. Gayer ja We
ber Mtinchenissä olivat ja niin kauvan kuin perusaineisiin on onni saada 
metsätalouteen niin perusteellisesti perehtyneitä henkilöitä, kuin Eber- 
mayer ja R. Hartig olivat, mutta toisin käy, jos käytännöllinen ja tieto
puolinen opetus täydellisesti erotetaan toisistaan ja jos kaikkiin pää
aineisiin nimitetään opettajiksi henkilöitä, joiden käytännöllinen koke
mus on verrattain pieni ja perusaineiden opettajiksi sellaisia, joilla tuskin 
on selvää käsitystä edes siitä, mitä metsätalous on. Jos heille on suotu 
pitkä ikä ja hyvä terveys, niin että täyspalveisuusvuoteensa asti saat
tavat virkaansa hoitaa, niin voidaan syystä kysyä, onko heidän opetuk
sensa, varsinkin loppuvuosina, omiaan valmistamaan maalle kunnollisia, 
käytännöUisiä metsänhoitajia.

Mutta haittaa ei ole olemassa ainoastaan siinä suhteessa, että opet
tajat ovat vaarassa käytännöstä vieraantua, vaan myöskin siinä suhteessa 
ettei oppilaissa teoria ja käytäntö tahdo sulautua yhteen. Opinto- 
aikanaan he oppivat metsää tuntemaan ainoastaan tilapäisillä retkei
lyillä, varsinaiseen metsätalouteen he eivät tutustu lainkaan. Opinnot 
jäävät siis — sellaisina, jommoisiksi ne Saksan yliopistoissa ovat jär
jestetyt — yksinomaan tietopuolisiksi. Sitten he tulevat käytännölliseen 
palvelukseensa, jossa he unohtavat melkein kaiken oppinsa ja oppivat 
sen sijaan ainoastaan välttämättömät käytännölliset temput.

Molemmilla opetussuunnilla — akatemia- ja yliopisto-opetuksella — 
on siis, kuten jo mainittiin, siksi tuntuvat valo- ja varjopuolensa, ettei 
voida toiselle antaa ehdotonta etusijaa toisen rinnalla. Kykenevien opet
tajien käsissä voidaan molemmanlaatuisissa opistoissa tarjota kelvollista 
opetusta, huonojen opettajien käsissä opetus joka tapauksessa joutuu 
rappiolle. Puhtaasti periaatteelliselta kannalta kysymys aivan sitovasti 
tuskin onkaan ratkaistavissa, vaan riippuu ratkaisu usein aivan paikal
lista laatua olevista seikoista.

Pienissä valtioissa ollaan yleensä oltu taipuvaisia yhdistämään 
metsäopetus yliopistoihin tai muihin korkeakouluihin. Tällöin ovat 
kustannusnäkökohdat olleet määräävinä. Niin kauvan kuin keskikoulu 
oli riittävä metsänhoitovirkamiesten kasvattamiseksi, voitiin kyllä yllä
pitää itsenäinen metsäopisto, jopa useampiakin, mutta kun keskikoulu- 
asteesta piti päästämän akatemia-asteelle, niin tulikin itsenäinen opisto
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omine laboratorioineen, koetarhoineen ja muine opetusvälineineen liian 
kalliiksi ja silloin yhdistettiin metsäopetus johonkin korkeakouluun 
koska silloin päästiin pienemmillä kustannuksilla. Esimerkkinä mainitta- 
koot Hessi, Badeni, Wiirttembergi, Schweitsi. Suuremmilla, varakkaam
milla valtioilla, esim. Preussilla, joka muutenkin ylläpitää joukon yli
opistoja ja muita korkeakouluja, ei ole ollut tällaista pakottavaa syytä 
ja Preussi ei olekaan luopunut akatemioistaan, vaan on ne päinvastoin 
varustellut entistään uhkeammiksi, uhraten niihin varmaan yhtä suu
ria summia kuin samankokoisiin yliopistoihin.

Toisissa tapauksissa taasen on historiallinen kehitys ollut määrää
vänä. Niinpä on Saksin valtio vuosikymmenien kuluessa uhrannut siksi 
tuntuvia summia Tharandtin metsäakatemian hyväksi ja varustanut sen 
siihen määrään kaikellaisilla ajanmukaisilla laitteilla, että olisi mieletöntä 
heittää tämä akatemia laboratorioineen, suurenmoisine metsäbota- 
nisine puutarhoineen y. m. kylmille ja etsiä metsäopetukselle uutta epä
tietoista tulevaisuutta esim. Leipzigin yliopiston yhteydessä, jossa pääl
liseksi metsäopetus kaikkien muiden yliopistollisten laitosten rinnalla 
joutuisi kerrassaan varjoon. Sitä paitsi Tharandtin metsäakatemialla on 
siksi suuri mailmanmaine — siellähän ovat opettajina toimineet sellaiset 
henkilöt kuin H. Cotta, E. v. Berg, M. R. Pressler ja F. Judeich ja sinne 
on oppilaita tulvinut suorastaan mailman kaikilta ääriltä — ja ovat 
saksilaiset itse siksi ylpeitä akatemiastaan, ettei heillä ole halua sitä 
syyttä suotta lopettaa. He ovat vaan muuttaneet akatemiansa organi- 
sationin luopumalla pysyväisestä tirehtörivirasta ja sijalle asettaneet 
vaalirehtoraatin.

Taas toisissa tapauksissa on asianomaisten mielipiteeseen vaikutta
nut metsäakatemian maantieteellinen asema. Niinpä metsäopetuksen 
parasta harrastavissa piireissä Unkarissa tahdottaisiin opetus siirtää 
Buda-Pestin yliopistoon, koska akatemia sijaitsee syrjäisessä pikkukau
pungissa, Selmec-banyassa, missä on tuskin minkäännäköisiä jalostavia 
rientoja.— Usein lienee ratkaisijana ollut aivan yksinkertaisesti metsän - 
hoitolaitoksen ylimmän henkilön personallinen käsitys tai akatemia- 
johtajan vaikutusvalta ylemmissä piireissä.

Yliopistopiirit Saksassa ja muuualla ulkomaalla näyttävät olleen 
metsäopetukseen nähden jokseenkin passivisia. Ne eivät ole erityisesti 
harrastaneet metsäopetuksen siirtoa yliopistoihin, mutta toiselta puo
lelta eivät yliopistot ole asettuneet vastarintaankaan, koska niille tie
tysti on kunniakasta olla opetustoiminnalla avustamassa yhtä maansa 
tärkeintä elinkeinoa ja siitäkin syystä, että niillä on helpompi saada 
sitä suurempia rahavaroja käytettäväkseen, kuta useammasta ja varsin
kin tärkeämmästä opetusalasta ne huolehtivat.

Mitä tulee metsäopetukseen muissa korkeakouluissa — teknillisissä 
ja maatalouskorkeakouluissa — niin siitä on hyvin vähän kirjotettu.
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Yleinen mielipide lienee kuitenkin se, että niillä on samat haitat kuin 
yliopisto-opetuksellakin omistamatta likimainkaan kaikkia yliopisto- 
opetuksen tarjoomia etuja. Vaara, että opetus tulee hajanaista, että 
oppikurssit venyvät turhanpäiväisen pitkiksi ja kalliiksi, että opettajat 
vieraantuvat käytännöstä j. n. e., on yhtä iso kuin konsanaan yliopistoissa. 
Sen sijaan on seurustelupiiri ahdas ja ummehtunut, perusaineisiin ei ole 
läheskään yhtä helppoa saada päteviä henkilöitä eikä yleensäkään opet
tajien tieteelliseen kypsyyteen tulla panneeksi samassa määrässä painoa 
kuin yliopistoissa. Sisäänpääsö- ja tutkintovaatimuksia ei myöskään 
ole helppo pitää yhtä korkeina kuin yliopistoissa. Sellaista verrattain 
vapaata, riippumatonta asemaa, kuin yliopistoilla on vanhojen traditsio- 
niensa ja erioikeuksiensa perusteella, ja josta yliopistojen suurenmoinen 
kehitys lähimmiten riippuu, ei teknillisen tai maatalouskorkeakoulun ole 
helppo saavuttaa, vaikka sille »yliopisto»-nimi annettaisiinkin; se jää kun 
jääkin virkakunnista paljon enemmän riippuvaksi ammattikouluksi. 
Metsäopetukselle tarjoovat teknilliset ja maatalouskorkeakoulut huonompia 
edellytyksiä kuin sekä yliopistot että metsäakatemiat.

Koska m e t s ä n h o i t o - o p e t u s  m e i k ä l ä i s e s s ä  y l i o p i s t o s s a  
on monessa suhteessa toisin järjestetty kuin ulkomaan yliopistoissa ja 
korkeakouluissa sekä toisin kuin maanviljelysopetuskin, jonka kanssa se 
on toistaiseksi yhdistetty samaan yliopistolliseen »osastoon», niin lienee 
paikallaan lyhyesti selvitellä, mitenkä metsänhoito-opetus on nykyään 
järjestetty ja mitkä periaatteet sen järjestämisessä ovat olleet mää
räävinä.

Opetuksella Evon opistolla oli 2 perusvikaa: se oli liian epätieteellistä 
ja liian tietopuolista (teoretillista).

Edellinen on ilman muuta selvää, kun ajattelee, ettei opettajilta 
vaadittu muuta pätevyysehtoa kuin suoritettu metsäkonduktöritutkinto 
ja ettei milloinkaan käytetty asiantuntijoita arvostelemaan opettaja- 
virkoihin hakijoiden tieteellistä kypsyyttä. Opetuksen täytyi siitäkin 
syystä tulla aivan epätieteelliseksi, ettei oppilailla ollut minkäänlaisia 
alkutietoja metsätieteen perusteissa, ja näiden perustieteiden opetus oli 
uudesta ohjesäännöstä vuodelta 1874 nimenomaan karsittu pois.

Että opetus oli liian vähän käytännöllistä, tuntuu ensi silmäyksellä 
kylläkin uskomattomalta, mutta niille, jotka tarkemmin opetuksen Evolla 
tuntevat, ei asia suinkaan ole ollut mikään salaisuus. Tosin kyllä toimi
tettiin vuosittain metsämittaus- ja arvioimistöitä ja punnituksia sekä 
tehtiin näiden perusteella metsänhoitosuunnitelmia ynnä kuivatus- y. m.. 
ehdotuksia. Mutta mitenkä usein eivätkö nämät suunnitelmat ja ehdo
tukset olleet sellaisia, että niitä käytännössä oli mahdoton toteuttaal 
Leimausta, apuharvennusta, miilunpolttoa, tervanpolttoa, sahaustay. m. 
kyllä suoritettiin kruununpuistossa, mutta ylioppilaiden osa näissä
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töissä supistui pääasiassa siihen, että he kävivät virallisilla retkeilyillä 
katsomassa, mitenkä metsänvartijakoulun oppilaat tai palkkalaiset työn 
suorittivat.

Metsänhoito-opetusta yliopistossa järjestettäessä koetettiin nämät 
viat, mikäli mahdollista korjata.

Asetuksessa 28 p:ltä joulukuuta v. 1907 oli määrätty, että yliopis
toon oli perustettava vakinaiset professorivirat metsänhoito-opissa ja 
metsänarvioimisessa sekä että fyysillismatematisessa osastossa oli jär
jestettävä vuoden kestävä preliminäriopetuskurssi.

Jälkimäinen oli helppo järjestää, koska jo ennestään oli olemassa 
preliminärinen opetus maanviljelysylioppilaita varten. Metsänhoito- ja 
maanviljelysylioppilaiden tarpeet ovat tässä suhteessa jokseenkin sa
moja pienellä erotuksella kasvitieteessä ja kemiassa; ainoastaan mate- 
matikaa varten oli saatava erityinen opettaja, jota vastoin yleisen eläin
tieteen opetusta pidettiin turhana.

Suurempia vaikeuksia tuotti ammattiopetuksen järjestäminen. Oli 
päivän selvää, etteivät asetuksen mukaan perustetut professorivirat 
olleet metsäopetusta varten mitenkään riittäviä. Metsätieteen päähaa
roista oli ainoastaan 2 tullut edustetuksi, toiset 2 taas jääneet ilman 
opettajaa. Metsätiede jakaantuu nimittäin kokonaisuudessaan 4 eri 
alatieteeseen:

1. Metsänhoito-oppi, joka käsittää opin siitä, mitenkä metsiä on 
perustettava, kasvatettava ja nuorennettava. Se on pääasiallisesti biolo
ginen tiede, joka perustuu etupäässä kasvibiologiaan, kasvimaantietee
seen ja maaperäoppiin.

2. Metsäteknologia, joka käsittää opin metsäntuotteiden ominai
suuksista sekä metsäntuotteiden korjuusta ja jalostamisesta. Se perustuu 
kyllä osittain kasvibiologiaan, mutta paljon suuremmassa määrässä ke
miaan, fysikaan jän.  s. insinöritieteeseen.

3. Metsätalouden järjestelyoppi eli metsänarvioimisoppi, joka kä
sittää opin metsävarastojen arvioimisesta ja arvon määräämisestä ynnä 
hakkauslaskelmien ja hoitosuunnitelmien teosta. Se perustuu pääasialli
sesti matematikaan, mutta käyttää myöskin kasvibiologiaa ja kansan
taloustiedettä apunaan.

4. Metsäpolitika, joka käsittää opin metsätalouden merkityksestä 
kansan ja yksityisen taloudessa (siihen luettuna puutavarakauppa y. m.) 
sekä toimenpiteistä metsätalouden kohottamiseksi. Se perustuu, paitsi 
tietysti metsänhoito-oppiin ja metsätalouden järjestelyoppiin, pääasiassa 
kans antalousoppiin.

Viidentenä osana voitaisiin esittää metsähallinto-oppi. Jos asiaa 
arvostelee aivan teoretillisesti, niin olisi metsähallinto-oppi kenties 
yhdistettävä metsätalouden järjestelyoppiin. Todellisuudessa kuitenkin 
metsätalouden järjestelyoppi muodostaa oman tarkasti rajotetun alansa,
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jonne metsähallinto-oppia on mahdoton saada sopimaan, jota vastoin 
metsähallinto-opilliset kysymykset erittäin läheisesti liittyvät metsä- 
politikaan. Jollei metsähallinto-oppia tahdota pitää eri tieteenhaarana, 
on se siitä syystä luonnollisimmin yhdistettävä metsäpolitikaan.

Jokainen näistä neljästä alatieteestä — metsänhoito-oppi, metsä
talouden järjestelyoppi, metsäteknologia sekä metsäpolitika ynnä viime
mainittuun läheisesti liittyvä metsähallinto-oppi — ovat kehittyneet siksi 
laajoiksi ja ovat opetettavat siksi perusteellisesti, että ne välttämättö- 
mästi vaativat oman opettajansa. Metsäteknologiaa varten olikin helppo 
saada eri opettajavirka, koska aikaisemmin perustettua metsätieteen 
apulaisen virkaa, metsäopetuksen siirryttyä yliopistoon, ei enää välttä
mättä tarvittu ja koska tämän viran ainoa hakija suostui peruutta
maan hakemuksensa, jonka kautta tarjoutui mahdollisuus ehdottaa sa
notun apulaisen viran muuttamista teknologian opettajan viraksi. 
Metsäpolitikaa ja -hallinto-oppia varten eivät yliopistonviranomaiset 
sitä vastoin katsoneet voivansa ehdottaa eri opettajaviran perustamista, 
vaan ehdottivat, että metsätieteen muiden opettajien oli kolmen yhtei
sesti opetettava näitä kahta ainetta.

Koska metsätalous on hyvin käytännöllinen ala ja koska metsäopis
ton tulee kasvattaa maallemme, tosin tieteellisen sivistyksen saaneita, 
mutta samalla käytännöllisiä metsänhoitajia, niin katsottiin välttämättö
mäksi saada opettajien joukkoon ainakin yksi henkilö, jolla, muiden an
sioiden ohella, olisi perusteellinen käytännöllinen kokemus. Koska yli- 
opistoprofessoreihin ja apulaisiin nähden ei käy päinsä asettaa kovasti 
suuria vaatimuksia tässä suhteessa, heiltä kun yliopiston statutien mu
kaisesti on ennen kaikkea vaadittava tieteellistä taitavuutta, niin pää
tettiin yliopiston puolelta ehdottaa, että kyseessä olevaa teknologian 
opettajanvirkaa ei tehtäisi professorin eikä apulaisen vaan metsän
hoitajan viraksi, jonka haltijalta oli, opetuskyvyn ohella, ensi sijassa 
vaadittava käytännöllistä ammattikokemusta. Tämä ehdotus tuli ase
tuksella 10 piitä kesäkuuta v. 1909 vahvistetuksi, jotenka nykyään on 
3 metsätieteen opettajavirkaa: ylempänä mainitut professorivirat ja 
metsänhoitajan virka. Sitä paitsi opettavat maanviljelyskemian profes
sori sekä maanviljelysentomologian ja kasvifysiologian adjunktit myös
kin metsäylioppilaille. Myöhemmin on perustettu ylimääräinen opettajan
virka lainopin opettamista varten metsänhoitoylioppilaille. Geodesiaa 
opettaa metsänarvioimisopin assistentti.

Samallaiset käytännölliset harj ottelut yöt kuin ennen Evon opis
tolla, suoritetaan nyt yliopistossakin, joskin perusteellisemmin. Metsän- 
arvioimisen professorin johdolla saavat nimittäin metsänhoitoylioppilaat 
toimittaa metsämaan mittausta ja metsätalouden järjestelyä kaikkine 
siihen kuuluvine töineen milloin missäkin hoitoalueessa, jonka metsä
hallitus määrää. Nämät työt kestävät yhteen jaksoon 4 ä 5 kesäkuu
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kautta. Mutta tämän lisäksi vaaditaan kaikilta metsänhoitoylioppilailta 
toiset 4 ä 5 kesäkuukautta kestävä harjottelukurssi metsänhoitajan

1 johdolla kaikissa tavallisemmissa metsänhoitoon ja metsäteknologiaan 
kuuluvissa töissä, suunnilleen metsänvartijakoulujen harj ottelut öiden 
malliin. Se ei enään riitä, että ainoastaan käydään muiden töitä katso
massa, vaan jokainen saa työosuutensa itse suoritettavakseen. Näitä 
jälkimäisiä harjottelutöitä varten tulee erityinen harj ottelu alue, toden
näköisesti osa Oriveden hoitoalueesta, luovutettavaksi sekä asetettavaksi 
yliopiston metsänhoitajan hoidon ja hallinnon alaiseksi.

Opetuskurssi voidaan suorittaa 3 vuodessa seuraavaan malliin:
1. Ensimmäinen talvi: preliminärikurssi.
Ensimmäinen kesä: käytännölliset metsänhoito- ja metsätekno- 

logiatyöt.
2. Toinen talvi: ammattiaineiden opiskelua.
Toinen kesä: käytännölliset metsämittaus- ja arvioimistaöt.
3. Kolmas talvi: opiskelua ammattiaineissa ja loppututkinto.
Koska preliminäriopetuskurssia,asetuksen määräyksistä huolimatta,

on melkein mahdoton saada suoritetuksi yhtenä talvena, niin opetus 
kyllä käytännössä enimmäkseen tullee muodostumaan 3 1/2_vu°tisek:si. 
Tätä tuskin kuitenkaan voitanee pitää minäkään vahinkona; Keski- 
Europassahan metsänhoitomiesten piirissä ollaan yleensä sitä mieltä, 
että opetus olisi oleva 4-vuotinen. Tällä muutoksella voitetaan sitä 
paitsi se etu, että voidaan lisätä käytännöllistä harjottelukurssia, mikä 
ei suinkaan liene haitaksi. Oppikurssi tulisi silloin olemaan seuraavan
lainen:

1. Talvi: preliminärikurssi.
Kesä: harjottelua jonkun metsänhoitajan (hoitoalueen hoitajan, 

revisorin t. m. s.) johdolla.
2. Talvi: preliminärikurssin jatkoa; alustavien ammattiaineiden 

opiskelua (maaperäoppia, geodesiaa, metsäentomologiaa, kasvitauti- 
oppia y. m.).

Kesä: metsänhoidolliset ja metsäteknologiset harjottelutyöt
Oriveden hoitoalueessa.

3. Talvi: varsinaisten ammattiaineiden opiskelua.
Kesä: metsämittaus- ja arvioimistyöt.

4. Syyslukukausi: ammattiaineiden tentit.
Paitsi metsänhoitotutkintoa, joka oikeuttaa valtion metsänhoito- 

virkoihin, voidaan asetuksen mukaan metsätieteessä myöskin suorittaa 
filosofian kandidati- ja lisensiatitutkinto.

Nykyisellä kannallaan on metsänhoito-opetus vielä sangen epätyy
dyttävä. Puhumattakaan siitä, ettei tällä hetkellä vielä ainoatakaan 
metsätieteen opettajaa ole vakinaisesti virkoihinsa nimitetty, on opettaja- 
virkoja ehdottomasti liian vähän. Ennen kuin metsäpolitikaa ja-hallinto-
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oppia varten on perustettu erityinen opettajavirka, ei voi täydellisestä 
metsänhoito-opetuksesta olla puhettakaan. Suuri anomalia on olemassa 
siinäkin suhteessa, että arvioimisen professorin täytyy kesäkaudet olla 
käytännöllisissä harjottelutöissä ollen siten estetty muuten ainoana 
vapaana aikanaan suorittamasta tutkimuksia tieteensä alalla; olisi'pal
jon sopivampaa näitä käytännöllisiä töitä varten perustaa toinen (vaik
kapa vaan ylimääräinenkin) metsänhoitajan virka, jonka haltija tal
vella antaisi käytännöllistä metsänarvioimisen alaan kuuluvaa opetusta. 
Erittäin toivottavaa niinikään olisi, että perustettaisiin ylimääräinen 
opettajavirka kemiallista teknologiaa varten, jonka opetus oikeastaan 
edellyttää hyvin perusteellista perehtymystä kemiaan. Myöskin olisi 
metsänhoitoylioppilaiden geodesian opetus saatava vakinaisemmalle 
kannalle. —  Toivottavasti tulevaisuus korjaa ne puutteet, jotka-tätä 
nykyä vielä metsäopetusta vaivaavat.

Kuten siv. 674 mainittiin, perustettiin v. 1876 Evon metsäopiston 
yhteyteen m e t s ä n v a r t i j a k o u l u ,  joka pitkät ajat oli ainoa laatuaan 
maassamme.

• • • •Evon metsänvartijakoulu ei saanut mitään varsinaista omaa orga- 
nisationia, vaan oli se mitä lähimmin metsäopistoon yhdistetty. Opiston 
johtaja oli samalla metsänvartijakoulunkin johtaja, opettaen metsän- 
vartijakoululla suunnilleen samoja aineita kuin opistolla. Samoin oli
vat muutkin opiston opettajat velvollisia opettamaan myöskin metsän - 
vartijakoululla. Ainoa opettaja, joka oli varta vasten asetettu metsän- 
v^rtijakoulua varten, oli »apulaismetsänhoitaja»; hän oli kuitenkin 
velvollinen avustamaan myöskin metsänhoitajaa hoitoalueen hoidossa. 
Sitä paitsi on erityinen työnjohtaja (»värkmestari») opettanut käsitöitä, 
piirustusta y. m.

Opetus on ollut sekä tietopuolista että käytännöllistä. Tietopuo
lista opetusta, osittain luentojen ja kertausten, osittain harj otusten 
muodossa, on annettu pääasiallisesti talvella, jolloin käytännöllisiin 
metsätöihin on uhrattu ainoastaan 2 päivää viikossa. Kesäiseen aikaan 
on opetus ollut melkein yksinomaan käytännöllistä käsittäen metsän 
mittausta ja arvioimista, istutusta, kylvöä, taimitarhanhoitoa, apuhar- 
vennusta, leimausta, uittoa, miilunpolttoa, sahausta, kalastusten hoi
toa y. m.

Kurssi on ollut 2-vuotinen, oppilaita on otettu viime aikoina vuo
sittain 10.

Evon metsänvartijakoulu on ollut hyvin huonosti varustettu. Itse 
koulu on ollut sijotettuna pieneen rakennukseen, jota aikoinaan oli 
aijottu metsäopiston laboratoriorakennukseksi, mutta jota ei sittemmin 
siihen tarkotukseen tarvittu, koska kemia ja fysika ohjesäännössä vuo-\ 
delta 1874 olivat karsitut pois. Oppilaat asuivat milloin missäkin yan- 1
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hoissa mökeissä; vasta vuonna 1904 valmistui uusi ajanmukainen oppi- 
lasrakennus, jossa oppilaat asuvat kaksittain verrattain avaroissa suo
jissa. Opetusvälineitä ei ollut muuta kuin nimeksi (harppi, muutamia 
stereometrisiä kuviomalleja sekä tusinan verran ruostuneita, ampujalle 
vaarallisia pyssyjä) — niitä lainattiin aina tarvittaessa opistolta — , kir
jallisuutta oli noin 2 ä 3 »juoksevaa» metriä, sekin suureksi osaksi van
hentunutta ja käsittäen runsaan määrän kaksoiskappaleita, kokoelmia ei 
ollut lainkaan.

Nyt, opiston siirryttyä Evolta pois, on aikomus metsänvartijakoulua

Evon metsänvartijakoulu
Tapio-yhdistyksen valokuvia.

laajentaa ja muutenkin parantaa ajanmukaiselle kannalle. Opetus tulee 
siirrettäväksi opistorakennukseen, oppilasmäärää tullaan lisäämään tun
tuvasti; opetusvälineitä ja kokoelmia on jo melkoinen määrä hankittu.

Pitkät ajat tyydytti Evon metsänvartijakoulu suunnilleen maan 
tarpeita. Koulun käyneitä metsänvartijoita, metsätyönjohtajia, ei pal
jonkaan tarvittu. Kruunu ei katsonut niitä tarvitsevansa eivätkä juuri 
yksityisetkään. Meidän metsiähän on pääasiallisesti joko hävitetty tai 
säästetty; kumpikin temppu on siksi yksinkertaista, ettei siihen tarvita 
erityistä koulutusta — ei ainakaan sellaista kuin metsänvartijakoulut 
tarjoovat.
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Vasta sitä myöden kuin maamme metsiä on suuremmassa määrässä 
ruvettu hoitamaankin, on alettu entistään enemmän tarvitsemaan kou
lun käyneitä metsänvartijoita. Niitä tarvitsevat jo sekä kruunu että 
yksityiset vuosittain suuret määrät. Tällöin on täytynyt perustaa useita 
uusia metsänvartijakoulu ja.

Ensimmäiseksi perustettiin v. 1903 Tuomarniemen metsänvartija- 
koulu samannimisen virkatalon maalle, kauniille paikalle Inhan aseman 
luona Ätsärin pitäjässä. Sitten seurasivat järjestyksessä Nikkarilan

Tuomarniemen metsänvartijakoulu (vasemmalla) ja opettajan asunto (oikealla)-
Tapio-yhdistyksen valokuvia.

metsänvartijakoulu Pieksämäen pitäjässä ja Rovaniemen metsänvartija- 
koulu Rovaniemen pitäjässä, molemmat v. 1904. Viimeiseksi on perus
tettu Söderkullan metsänvartijakoulu v. 1907 Sipoon pitäjään, saman
nimisen alemman maanviljelyskoulun yhteyteen.

Ensinmainitut kolme metsänvartijakoulua ovat kaikki samaan ta
paan järjestetyt. Niissä on kussakin yksi johtaja, joka samalla on kou
lulle luovutetun harjottelualueen jonkunlaisena ylimetsänhoitajana, 
oikeudella välittömään kirjeenvaihtoon metsähallituksen kanssa. Lisäksi 
antaa opetusta opettaja, joka samalla toimii metsänhoitajan tapaisena 
harjottelualueessa, sekä työnjohtaja, joka saamiensa ohjeiden mukaan

Maahenki I. 44.
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Nikkarilan metsänvartijakoulu.
Tapio-yhdistyksen valokuvia.

Rovaniemen metsänvartijakoulu.
Tapio-yhdistyksen valokuvia
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valvoo oppilaiden metsätöitä ja käsitöitä. — Oppikurssi on 2-vuotinen, 
oppilaita otetaan vuosittain 15, opetuskielenä on suomi.

Kyseessä olevat metsänvartijakoulut ovat kaikki syntyneet uusien 
tuulahdusten puhaltaessa metsätalouden alalla. Metsähallituksen kiitet
tävien toimenpiteitten kautta on ne saatu varustetuiksi ajan tarpeiden 
mukaisiksi: koulusalit, oppilas- ja opettajarakennukset ovat tilavia, ava- 
roita, mukavia. Opetusvälineitä ja kokoelmia on lyhyessä ajassa voitu 
melko tavalla hankkia ja kartuttaa.

Söderkullan metsänvartijakoulu on siinä suhteessa poikkeava, että

Söderkullan metsänvartijakoulu oppilas- ja työnjohtaja-asuntoineen.

kurssi on 1-vuotinen ja että toistaiseksi on, paitsi työnjohtajaa, ainoastaan 
yksi opettaja, koulun johtaja. Opetuskielenä on ruotsi.

Metsänvartijakoulujen sidotuksessa on noudatettu sitä periaatetta, 
että on koetettu saada kuhunkin maamme pääosaan yksi koulu, jonka 
oppilaat valmistautuisivat erikoisesti sen tienoon metsien hoitoon. Rova
niemen metsänvartijakoulu on Lappia ja pohjoisinta Suomea varten, 
Tuomarniemen koulu Pohjanmaata varten, Evon (nyttemmin) Hämettä 
ja Lounais-Suomea varten, Nikkarilan Savoa ja Karjalaa ja Söderkul
lan ruotsalaisia rannikkoseutuja varten. Toistaiseksi lienee tällä sijo- 
tuksella kuitenkin ollut verrattain vähän käytännöllistä merkitystä.

Näiden koulujen ylläpitokustannukset olivat, opettajien palkat 
siihen luettuina, valtion vakinaisen menosäännön mukaan v. 1907:
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Evon metsänvartijakoulu......................  15,060 Smk
Tuomarniemen » ................... 27,505 »
Nikkarilan » .........................  27,355 »
Rovaniemen » .........................  28,005 »

Saman vuoden menosäännön mukaan nousivat Evon metsäopiston 
vakinaiset ylläpitokustannukset 26,600 Smk:aan.

Jos luetaan mukaan myöskin ylimääräiset määrärahat, niin tulivat 
mainitut eri oppilaitokset kaikkiaan maksamaan samana vuonna

Evon metsänvartijakoulu ...................  15,059: 96 Smk
Tuomarniemen » ...................  39,072: 34 »
Nikkarilan » ...................  34,183: 70 »
Rovaniemen » ................... 29,931: 45 »

Jollei oteta lukuun niitä menoja, jotka johtuivat kruunun metsien 
kartotuksesta sekä metsänarvioimis- ja tukinlukutöistä niissä, nousivat 
Evon metsäopiston ylläpitokustannukset samana vuonna kaikkineen 
39,145: 93 Smk.

Alemman metsänhoito-opetuksen ohessa mainittakoon, että Tuomar
niemen metsänvartijakoulun yhteyteen on viime vuosina ollut yhdistet
tynä n. s. metsänhoidollisia talvikursseja, joilla on pääasiassa lähipitä- 
jien talonpoikaisnuorukaisille annettu käytännöllistä ja tietopuolista 
opetusta metsätalouteen kuuluvissa asioissa. Näitä varten on ollut eri
tyinen metsänhoitomies määrättynä opettajaksi. Sitten kuin aikaisem
min jo oli kerta kaikkiaan myönnetty 11,900 Smk rakennuksen rakenta
miseen ja kaluston hankintaan, tuli opetus talvella 1907— 1908 kaikkiaan 
maksamaan 2080: 67 Smk.

Rinnan metsänhoito-opetuksen kehityksen kanssa on käynyt metsä
tieteen kehitys. Niin kauvan kuin ei varsinaista metsätaloutta ollut ole
massa, ei ollut metsätiedettäkään.

Metsätieteen alku voidaan lukea 18:nnen vuosisadan loppupuolelta, 
jolloin metsätaloudellisia kysymyksiä ruvettiin kriitillisemmin käsittele
mään varsinkin käyttämällä matematikaa ja luonnontieteitä apuna. 
Matematista suuntaa edustivat Oettelt, Vierenklee, Hennert y. m., luon
nontieteellistä Du Hamel du Monceau, Gleditsch, v. Wangenheim j. n. e. 
Samoihin aikoihin esiintyivät Hartig ja Cotta laatien metsänhoito- ja 
metsänarvioimiskäsikirj ansa käyttämällä hyväkseen sekä ylempänä mai
nittujen henkilöiden tutkimuksia että varsinkin metsätalouden alalla jo 
saavutettua kokemusta.

Huolimatta yksityisten henkilöiden (Hundeshagen, C. Heyer y. m.) 
ponnistuksista edistyi m e t s ä t i e t e e l l i n e n  t u t k i m u s t y ö  kuiten
kin kovin hitaasti. Siihen oli paljonkin syitä.
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Ensiksikin metsänhoitomiehiltä enimmäkseen puuttui tarpeellisia 
edellytyksiä itsenäiseen tutkimustyöhön. Vanhemmat olivat saaneet 
oppinsa mestarikouluissa ja ne koulut eivät suinkaan olleet omiaan hei
dän tieteellisiä taipumuksiaan kehittämään. Joku oli myöhemmin täy
dentänyt tietojaan esim. opiskelemalla luonnontieteitä tai kansantaloutta 
jossakin yliopistossa, mutta enimmät olivat jääneet vieraiksi tieteelliselle 
työskentelylle. Nuoremmista, jotka olivat perusteellisemman opetuksen 
saaneet, enimmät vieraantuivat tieteestä palvellessaan etäisissä hoito
alueissa, missä ei ollut saatavissa kirjallisuutta eikä ohjausta.

Tähän tuli lisään, että metsänhoitomiehen työ tuntuu tavattoman 
yksinkertaiselta. Puiden kaataminen, katkominen, halkominen, kulje
tus maitse ja vesitse, metsänkylvö, taimien istutus — kaikki tuo on erin
omaisen yksinkertaista. Siihen ei tarvita paljon taitoa eikä suurta tietoa. 
Moni metsänhoitomieskin pitää tätä mekanista työtä — ynnä ehkä n. s. 
»kansliatöitä» — pääasiana, sen sijaan että itse mekaninen työ on oleva 
vasta viimeisenä ratkaisevana askeleena pitkässä sarjassa tuumimisia ja 
laskemisia miten, missä ja milloin mitäkin on edullisinta tehdä. Yleinen 
mielipide metsänhoitomiesten keskuudessa oli pitkät ajat se, että hen
kilö oli sitä käytännöllisempi, kuta vähemmän aikaa hän omisti tietei- 
lemisiin.

Lisäksi on mainittava, että metsätieteen samaten kuin kaikellais- 
ten käytännöllisten tieteiden alalla on paljon vaikeampi tehdä tutki
muksia kuin puhtaasti tietopuolisten tieteiden. On paljon mukavampi 
tutkia jotakin jonnin joutavaa vesipunkkia tai etäistä tähteä taivaalla; 
tutkimuksissa on aina toivoa tulla jonkunlaiseen tulokseen; ja jos niin 
hullusti kävisi, että tutkimuksen tulos olisikin väärä, niin se ei kuiten
kaan vahingoita ketään. Toisin on laita käytännöllisissä tieteissä. 
Siinä ei riitä, että yleensä tulee jonkunlaiseen tulokseen; tuloksen tulee 
lisäksi olla sellaisen, että sillä on käytännöllistä merkitystä. Virheelli
sesti tehty johtopäätös voi aiheuttaa miljonien markkojen taloudellisen 
vahingon, jos se käytäntöön sovellutetaan, — ja asianomaisen tutkijan 
tieteellisen vararikon. Tämä tietysti pelottaa tutkimukseen ryhtymäs- 
täkään. Sitä paitsi tutkija käytännöllisen tieteen alalla tuntee olevansa 
jossakin määrin sidottu, joka sekin vaikuttaa, että tutkijoita antautuu 
käytännöllisille aloille vähemmän. Kuvaava kylläkin on se, että moni 
metsänhoitomies on antautunut tutkimaan, ei omaan käytännölliseen 
alaansa kuuluvia kysymyksiä, vaan kysymyksiä, jotka ovat verrattain 
teoretista laatua, esim. kasvipaleontologiaa, kasvien siitepölyn kulje
tusta y. m.

Vielä on mainittava, että metsätalous monessa suhteessa eroo muista 
taloudenhaaroista ja eroo tavalla, joka tekee metsätieteelliset tutkimuk
set paljon vaikeammiksi kuin muilla taloudellisilla aloilla. Metsän kierto
aika on pitkä, tavallisesti vähintään 80 vuotta, pohjoisemmissa seuduissa
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vielä paljon pitempi. Metsätieteellinen koe — lukuunottamatta taimi- 
tarhakokeita ja muita sen tapaisia — tuottaa siitä syystä harvoin, jos 
milloinkaan parissa vuodessa vastausta; lopullinen tulos on monasti saa
vutettavissa vasta vuosikymmenien, joskus vasta täyden kiertoajan ku
luttua. Useasti kokeen alkaja jo lepää vihreän nurmen alla, ennen kuin 
hänen kokeensa on johtanut lopullisiin tuloksiin. Tämä ei suinkaan ole 
omiaan kehottamaan yksityisiä tekemään kokeita; kukapa takaa, että 
jälkeentulevaiset viitsivät edes koettaa jatkaa — ja silloin koko koe on 
ollut alusta saakka turha.

Tutkimuksiin vaikuttaa ehkäisevästi sekin, ettei metsän kanssa voida 
varsin pienillä aloilla kokeilla. Harvoin riittävät sellaiset koealat, jotka 
ovat muutaman aarin kokoisia, sillä sellaisiin sopii liian vähän puita voi
dakseen olla sattumasta tai ympäristön vaikutuksesta vapaana. Tavalli
sesti täytyy koealojen olla V4— 1 hehtaarin kokoisia. Sitä paitsi useinkaan 
ei yksi koeala ole riittävä, vaan täytyy vertailun vuoksi perustaa rinnak
kain useampia vertailualoja, joita kutakin käsitellään omalla tavallaan. 
Löytää metsässä sellaisia kohtia, joihin voisi sijottaa riittävän isoja koe
aloja vertailualoineen, ei ole niinkään helppoa. Samassa seudussa ei voi 
löytää montakaan sopivaa kohtaa, vaan täytyy sellaisia etsimällä etsiä 
kautta maan. Sellaiseen etsimiseen ei enimmillä yksityisillä ole tilaisuutta, 
jos kohta luvan koealojen perustamiseen olisivatkin saaneet.

Kaikki tällaiset seikat yhteensä vaikuttivat sen, ettei metsätiede 
sanottavasti kehittynyt, ennen kuin perustettiin varta vasten metsätie
teelliset tutkimus- eli koelaitokset.

Sellainen muodostui aikaisimmin, jo 1860-luvun alkupuolella 
Tharandtin metsäakatemian yhteyteen Saksissa, saaden varsinaisen 
organisationinsa v. 1870. Muita tutkimuslaitoksia ovat Badenin 
(1870), Wurttembergin (1872), Preussin (1872), Thuringin (1872), 
Bayerin (1875), Braunschweigin (1876), Hessin (1882) ja Elsass-Loth- 
ringin (1882). Ulkopuolella Saksaa on tutkimuslaitoksia Itävallassa 
(1875), Schweitsissä (1885), Unkarissa, Ranskassa (1882), Tanskassa 
(1901), Ruotsissa (1902), Japanissa (1887), Yhdysvalloissa (4 eri lai
tosta) ja Rumaniassa.

Tutkimuslaitokset ovat osittain aivan itsenäisiä laitoksia täydelli
sesti omine virkamiehineen, joilla ei ole opetuksen kanssa mitää teke
mistä (Itävalta, Ruotsi, Japani y. m.), osittain ovat ne liitetyt metsä- 
opistoihin, jolloin kukin metsäopettaja hoitaa asianomaista osastoaan 
tutkimuslaitoksessa (Saksa, Tanska); toisissa tapauksissa (Unkari, 
Schweitsi) on menty välitietä.

Mitä m e t s ä t i e t e e l l i s e e n  t u t k i m u s t y ö h ö n  S u o m e s s a  
tulee, niin sen merkitys kyllä jo sangen aikaisiin oivallettiin. Niinpä 
metsänhoitolaitoksen ohjesäännössä vuodolta 1859 määrätään ylläpidet
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täväksi erikoisia mallipuistoja, jotka asetettaisiin jonkun valistuneem
man metsänhoitajan johtoon ja joissa toimitettaisiin n«etsänviljelys- 
kokeita sekä puunjalostuskokeita ja joissa nuorten opinhaluisten henki
löiden piti saada opastusta. Ikävä kyllä tämä hyvää tarkottava mää
räys on jäänyt tähän hetkeen asti kuolleeksi.

Samaten Evon metsäopiston ohjesääntö seuraavalta vuodelta edel
lyttää, että Evon ja Vesijaon kruununpuistoissa toimitettaisiin kokeita 
ja muita tutkimuksia. Evon opettajakunnan toimesta onkin metsän
hoidollisia kokeita tehty suuret määrät, m. m. on kokeiltu ulkomaalaisten 
puulajien viljelemistä, metsän viljelemistä kaskeamisen yhteydessä 
(kts. kuvaa siv. 644 Maahenki II), tehty suonkuivauskokeita y. m.

Joukko metsätieteellisiä tutkimuksia on niinikään suoritettu Mustia
lan maanviljelysopiston yhteydessä; mainittakoot ainoastaan vertailevat 
lämpömäärätutkimukset erilaisissa metsissä ja aukealla maalla.

Kruununmetsissä on, tosin useinkin enemmän tilapäisesti, tehty 
monenlaisia osittain suuressakin mittakaavassa suoritettuja kokeita. 
Ajateltakoon siinä suhteessa metsittämiskokeita aukeilla Hämeen- ja 
Vierustenkankailla, viime vuosina toimitettuja suonkuivauskokeita sekä 
ulkomaalaisten puulajien istutuksia useissa hoitoalueissa.

Ulkomaalaisilla puulajeilla ovat niinikään useat yksityiset kokeilleet. 
Niinpä on niitä istutettuina Fiskarsissa, Fagervikissä, Mustiossa y. m. 
Suurimmalla innolla ja laajimmassa mittakaavassa on ulkolaispuilla ko
keillut yli-intendentti A. F. Tigerstedt tilallaan Mustilassa.

Yksityisten henkilöiden suorittamista muista tutkimuksista mainit
takoon Blomqvistin tutkimukset eri puulajien muodostamien metsikkö
jen kasvusta sekä tukkipuiden kasvusta ynnä hänen toimittamansa eri 
puulajien hoitoa koskevat tutkimukset. Mainita ansaitsevat niinikään 
Tapio-yhdistyksen alkuunpanemat tutkimukset. — Vihdoin on mainit
tava, että monet tiedemiehet lähitieteiden alalta ovat suorittaneet, osit
tain erinomaisen tärkeitä tutkimuksia, joilla on varsin suuri merkitys 
myöskin metsien hoidossa, kuten esim. J. P. Norrlinm kasvitopografilli- 
set tutkimukset, A. O. Kairamon kasvibiologiset ja Th. Homenin halla- 
tutkimukset — mainitakseni ainoastaan muutamia tärkeimpiä.

Kieltämättä on siis jotakin tehty metsätieteen kehittämiseksi meil
läkin, mutta oikeastaan se, mikä on tehty, on kuin pisara valtameressä 
siihen verrattuna, mitä tarvitaan. Kotimaisen metsätaloutemme perusteet 
ovat vielä melkein täydellisesti selvittämättä.

Yksinpä kaikkein tärkeimmistä seikoista ollaan vielä epäselvillä. 
Niinpä ei ole edes suunnilleenkaan tietoa siitä, mitenkä iso puuvarasto 
metsissämme nykyään löytyy. Maanviljelystilastotöihin on kyllä uh
rattu tavattomiakin summia — ajateltakoon esim. koko »alakomitean» 
työtä — mutta metsätilako on vielä aivan kehdossaan — tai kenties ei 
vielä sielläkään. Ei tunneta edes kasvullisen metsämaan laajuutta. Sa
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maten ei ole hämärääkään tietoa olemassa, mitenkä iso metsiemme vuo
tuinen kasvu eri olosuhteissa on. Laskelmat jokavuotisesta puunkulu- 
tuksesta ovat niinikään toistaiseksi vielä jotakuinkin alussaan.

Maanviljelyksen ja metsänhoidon keskenäisestä kannattavaisuu- 
desta ei myöskään ole mitään tutkimuksia. Varmasti meillä Suomessa 
on metsääkasvavana monta maata, jotka paremmin tuottaisivat maan
viljelykseen käytettyinä, mutta yhtä varmasti on jo pelloiksi ja niityiksi 
raivattu monta metsäalaa, jotka metsääkasvavina olisivat tuottaneet pa
remman koron. Suunnattomat alat meidän maatamme ovat haka- ja 
laidunmaina. Kukaan ei ole yrittänytkään laskea, onko tämä laidunmaa- 
talous todella kannattavaa, todennäköisesti laitumet olisivat paljon kan
nattavampia varsinaista metsää kasvavina. Huomattavaa nimittäin on, 
että n. s. laidunmaat meillä eivät suinkaan ole mitään alkuperäisiä, luon
nollisia laitumia, kuten esim. alppilaitumet, vaan ovat entisiä metsämaita 
ja kuuluvatpa lisäksi meidän kaikkein paraskasvuisiin metsämaihimme; 
laitumina ne sitä vastoin paitsi pientä määrää oksikasta polttopuuta 
tarjoovat esim. 10 hehtaaria kohti "avinnon ainoastaan sangen pienelle 
karjalle ja senkin ainoastaan kesällä. — Yhtä vähän me tiedämme, mitä 
puulajia meidän paraiten kannattaa missäkin olosuhteessa kasvattaa. 
Eräissä tapauksissa saattaa mänty olla kannattavampi kuin kuusi, toi
sissa kuusi kannattavampi kuin mänty; eräissä tapauksissa (esim. lähem
pänä Helsinkiä, Tukholmaa ja Pietaria) voi olla kannattavinta kasvat
taa koivua.

Mitä hakkaus- ja nuorennustapaa käyttäen metsästä saadaan suu
rimmat tulot, mitä mikin hoitotapa mahdollisesti vaikuttaa metsämaan 
tulevaiseen tuotantokykyyn, ovat molemmat kysymyksiä, joista toistai
seksi tiedetään hyvin vähän. Missä määrin puiden teknilliset ominai
suudet, esim. mutka- ja suorarunkoisuus, oksaisuus, kierresyisyys y. m. 
menevät perinnöksi, on myöskin jokseenkin tutkimatta. Me emme tiedä 
edes, onko visakoivu perinnöllinen muoto, jolla siinä tapauksessa voitai
siin harj ottaa hyvinkin tuottavaa taloutta. Millä tavoin autioiksi muut
tuneita kanervakankaita on edukkaimmin metsitettävä, on vielä selvit
tämättä; selvittämättä suurimmaksi osaksi vielä, mitä suomaita kannat
taa metsänkasvuun käyttää ja millä tavoin. — Sanalla sanoen: metsä
talouden kaikilla aloilla kohtaa meitä melkein rajaton määrä selvittä
mättömiä kysymyksiä. Varmuutta meillä on tuskin lainkaan; se minkä 
me tiedämme, se on vaan luuloa, arvelua — ja arvelusta on tie todelliseen 
tietoon vielä pitkä. Tässä ei kuitenkaan ole kysymys mistään vähäpätöi
sistä pikkuasioista, vaan metsä- ja osittain koko maataloutemme pää
asioista. Kysymys ei ole myöskään mistään pilventakaisista seikoista, 
vaan maamme tärkeimmän elinkeinon elinehdoista, josta elinkeinosta 
koko kansamme taloudellinen toimeentulo riippuu.

Voidaan tosin väittää, että Saksassa ja yleensä Keski-Europassa on
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tehty joukko arvokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat meidänkin 
oloihin sovellutettavissa.

Totta kyllä on, että ulkomailla on joukko tutkimuksia‘tehty, var
sinkin metsätieteellisten tutkimuslaitosten toimesta, jotka jo ovat toimes
saan olleet nelisenkymmentä vuotta. Mutta kokgnaan huomioonotta
matta sitä seikkaa, että näiden tutkimusten tulokset sittenkin ovat 
niukempia kuin mitä niiden lukumäärästä ja sivuluvusta voisi päättää, 
ovat nämät tutkimustulokset ainoastaan sangen rajotetussa määrässä 
suorastaan sovellutettavissa meidän maamme oloihin.

Ensiksikin ovat luontosuhteet siellä hyvin toisellaisia kuin meillä. 
Ilmasto on lämpöisempi. Kallioperusta käsittää suureksi osaksi nuorem
pia muodostumia kuin meillä. Maaperässä on erilaisen rapautumisen ja 
huuhtoutumisen takia tuntuvia eroavaisuuksia meikäläisistä maanlaa- 
duista. Luontosuhteet ovat painaneet leimansa kasvillisuuteen, varsin
kin myös metsiin. Lukuunottamatta kanervikkoaloja .luoteessa, aro- 
seutuja kaakossa sekä vuoristojen ylempiä regioneja, on Keski-Europa 
yleensä metsäistä, mutta metsät ovat suureksi osaksi luonnostaan lehto
maisia metsiä, joissa organinen maa on mietoa multaa; meikäläiset met
sät sitä vastoin ovat suureksi osaksi kangasmetsiä, joissa mullan sijasta 
tavallisesti on enemmän tai vähemmän selvää kangasturvetta, seikka joka 
suuresti vaikuttaa metsiemme koko biologiaan ja myöskin metsänhoidol
lisiin toimenpiteisiin. Puulajit ovat Keski-Europassa suureksi osaksi 
toisia kuin meillä, ajateltakoon vaan pyökkiä, hopeakuusta ja tammea, 
jota viimeksi mainittua tosin Suomessa kasvaa, mutta jolla ei meillä ole 
juuri mitään taloudellista merkitystä. Näistä on varsinkin Keski-Europan 
yleisin puulaji pyökki mainittava, se kun runsaasti varjoa sietävänä 
pystyy suurimmassa osassa Keski-Europaa tukahduttamaan kaikki muut 
puulajit ja metsämaata »parantavien» ominaisuuksiensa takia on yhtä 
suosittu kuin huonon rahallisen tulon tuottavana halveksittu; näiden 
ominaisuuksiensa kautta se antaa keskieuropalaiselle metsätaloudelle 
aivan omituisen leimansa. Kun lisäksi ottaa huomioon, että Keski- 
Europa ennen vanhaan on kaikkein suurimmaksi osaksi ollut sekamet
sänä useista eri lehtipuista ja että nykyiset, moniaalla edellisiä yleisem
mät havumetsät ovat keinollisesti perustettuja, jota vastoin havumetsä 
on ollut Suomen alkuperäisenä kasvipeitteenä, niin ilman muuta selviää, 
mikä tavaton erilaisuus on Suomen ja Keski-Europan välillä, erotus, joka 
pakottaa ainoastaan suurimmalla varovaisuudella sovittamaan-keski- 
europalaisia tuloksia meidän oloihimme. — Kaikkeen tähän tulee vielä 
lisäksi kokonaan erilaiset menekkisuhteet, jotka tekevät Keski-Europassa 
mahdolliseksi paljon intensivisemmän talouden, kuin mitä meillä lähim
mässä tulevaisuudessa voidaan ajatella. #

Vuoristoissa, varsinkin ylemmissä osissa, ovat luonto- ja metsäsuh- 
teet Keski-Europassakin paljon enemmän meikäläisten kaltaisia, m. m.
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ovat luontaiset havumetsät sielläkin vallitsevia. Mutta paljon on sitten
kin erilaisuuksia. Niinpä ovat puulajit osittain toisia (lehtikuusi, hopea- 
kuusi, sembramänty, vuorimänty, pyökki), maan kaltevuussuhteet vuo
ristossa aikaansaavat erilaisuuksia hakkuissa ja puun kuljetuksessa y. m. 
Kaiken päälliseksi koskevat keskieuropalaiset tutkimukset kaikkein 
vähimmässä määrässä vuoristometsiä.

Keskieuropalaisten tutkimusten tuloksia on niin ollen ainoastaan 
mitä suurimmalla varovaisuudella suorastaan käytettävä Suomen metsä
taloudessa. Meikäläiseen maatalouteen on jo vallan liiankin paljon istu
tettu ulkomaalaisia järjestelmiä, jotka ovat kasvaneet ja kehittyneet 
meidän maallemme vieraissa oloissa. Erehdyksen olemme vasta jälestä 
päin huomanneet — ja saavutetun kokemuksen olemme kalliista hin
nasta saaneet maksaa.

On välttämätöntä, että omassa maassamme tehdään varta vasten 
tutkimuksia siitä, missä määrin ulkomailla saavutetut tutkimustulokset 
pitävät paikkansa meidänkin oloissamme. Yhtä välttämätöntä on myös
kin ottaa tutkittavakseen sellaisia käytännöllisesti tärkeitä metsätalou
dellisia kysymyksiä, jotka maamme erikoisten luonto- ja menekkisuh- 
teiden takia ovat juuri meidän maallemme ominaisia ja joihin siis ulko
maalla ei ensinkään tulla huomiota kiinnittäneeksi.

Kokemus on kaikkialla osottanut, että vapaa yksityistoiminta ei ole 
riittävä tällaisia tutkimuksia aikaansaamaan, vaan että sitä varten on 
perustettava erityinen tutkimuslaitos.

Jo sangen aikaisin oli metsätieteellisen tutkimuslaitoksen perusta
minen Suomeen harkinnan alaisena. Suomen metsänhoitomiehet keskus
telivat asiasta nimittäin jo vuonna 1866 Jyväskylässä pitämässään ko
kouksessa. Metsänhoitoyhdistyksen perustavassa kokouksessa Hämeen
linnassa (1877) piti A. Borenius esitelmän samasta aiheesta. Kerran 
toisensa jälkeen on Suomen metsänhoitoyhdistys myöhemminkin asiaa 
käsitellyt ja laatinut sangen seikkaperäisiä ehdotuksia tuuman toteut
tamiseksi. Erikoisissa kirjotuksissa ovat niinikään P. W. Hannikainen 
ja B. Ericsson käsitelleet kysymystä, enemmän ohimennen sitä paitsi 
useat komiteat.

Asia on kuitenkin — sanomattomaksi vahingoksi maallemme — saa
nut aina nykyhetkiin asti jäädä odottamaan ratkaisuaan. Viime keväänä 
(1909) asetti kuitenkin senati erityisen komitean laatimaan lopullista 
ehdotusta metsätieteellisen tutkimuslaitoksen perustamiseksi. Tätä kir- 
jotettaessa ei komitean ehdotus vielä ole valmistunut, mutta toivoa so
pinee, että ennen pitkää aikaansaadaan maahamme tuo ammattimiesten 
piirissä kauvan toivottu ja todellisen tarpeen vaatima laitos.

Mainittava on tässä yhteydessä, että metsätieteellisten tutkimusten 
suorittaminen kuuluu sekä »Suomen Metsänhoitoyhdistyksen» että 
»Tapio»-yhdistyksen ohjelmaan, sekä että maahamme keväällä 1909 pe-
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riistettiin »Suomen Metsätieteellinen Seura», jonka päätehtävänä on 
metsätieteellisiä tutkimuksia avustamalla edistää metsätieteen kehitystä 
Suomessa.

Maamme metsätalouden edistämiseksi tehdään nykyään uutteraa 
työtä. Ja tosiaankin on jo aika herätä välinpitämättömyyden unesta.

Tämä edistämistyö ei kuitenkaan ole helpointa. Metsän voi kyllä 
vuodessa tai parissa pilata tai hävittääkin, mutta metsän parantamiseen 
menee vuosikymmeniä.

Työ on sitäkin vaikeampaa, kun kelvollisia — taitavia ja tietäviä — 
työntekijöitä on vähän, ja vieläkin vaikeampaa, niin kauvan kuin metsä
taloutemme perusteet ovat selvittämättä.

Maamme metsätalouden edistämisen ensimmäisenä ehtona on, että 
saadaan korkein metsänhoito-opetus kelvolliselle, ajanmukaiselle kan
nalle. Sen parantamiseksi eivät suuretkaan uhraukset ole liiallisia. Kuta 
paremmaksi ja täydellisemmäksi — tietopuolisesti ja käytännöllisesti — 
tämä opetus saadaan, sitä kelvollisempia metsänhoitajia, ylempiä ja 
alempia, maallemme kasvatetaan, sitä parempia opettajia metsäkoului- 
hin, sitä kyvykkäämpiä neuvojia seuroihin. Kuta paremmalle kannalle 
korkein metsänhoito-opetus saadaan, sitä taitavampia henkilöitä on toivo 
saada metsätieteellisen tutkimustyönkin palvelukseen. Kuta etevämpiä 
tutkijoita taas saadaan metsäalalle, sitä varmemmaksi käyvät metsä
taloutemme perusteet, sitä täydellisemmäksi tulee opetus — ja sitä järki- 
peräisemmäksi talous.

A. K. Cajander.
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