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N:o 2. Komiteanmietintö. 1891. 

Keisarilliselle Majesteetille. 
Sahapuitten Suomen kruununmetsistä myymi

sen ehtoja koskevain säännösten tarkastusta var
ten asetetulta komitealta, 

a l a m m a i s i m m a s t i . 

Sen johdosta, että oli nostettu kysymys niiden voimassa 
olevain säännösten tarkastamisesta, jotka koskevat sahapui
den myymisen tapaa ja ehtoja maan kruununmetsistä, on 
Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti 31 päi
vänä Maaliskuuta 1890 määrännyt, että komitean, johon alle
kirjoittaneet kuuluisivat, seuraavana syksynä tulisi tänne ko
koontua ja sitten asiasta antaa alammaisen lausunnon ja eh
dotuksen Keisarilliselle Senaatille. 

Sittenkuin komitea, joka saamansa tehtävän suorittami
seksi kokoontui ensimmäisen kerran viimme vuonna Syyskuun 
29 päivänä, sekä uudelleen 14 päivänä tätä Tammikuuta, 
useissa pitämissään istunnoissaan on keskustellut asiasta, saa 
se nyt alammaisuudessa esittää työnsä tulokset. 

Järjestetyn metsähoidon perustamisen jälkeen julkais
tiin maassamme ensimmäiset säännökset sahapuiden myyn
nistä valtion metsistä Armollisessa ohjesäännössä Suomen 
kruununmetsäin hoidosta 13 päivältä Toukokuuta 1859. 
Nämä säännökset myöhemmin muutettiin sahatukkien myy
mistä kruununmetsistä koskevain Keisarillisen kirjeen kautta 
16 päivältä Toukokuuta 1867 sekä Keisarillisen Majesteetin 
Armollisen kirjeen kautta Metsänhoitohallitukselle 9 päivältä 
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Lokakuuta 1872, tätä edellä mainitun kirjeen muuttamisesta; 
jonka jälkeen jo seuraavana vuonna tehtiin vieläkin muutos 
31 päivänä Lokakuuta 1873 annetun Suomen Keisarillisen 
Senaatin kirjeen kautta Metsänhoitohallitukselle, sahatukkien 
Suomen kruununmetsistä myymisen ehdoista, joka kirje vie
läkin, vaikka useissa kohdin muodosteltuna, on asiasta voi
massa olevana asetuksena. 

Jo vuosikausia on kuitenkin viimeksi mainittu kirje ol
lut arvostelun ja moitteen alaisena. Sen sisältämäin sään
nöksien tarkastaminen otettiinkin, kuten komitean käytettä
viksi annetuista asiakirjoista näkyy, Keisarillisessa Senaatissa 
puheeksi jo vuoden 1886 alussa, jolloin Kamaritoimituskun-
nan Päällikkö Senattori K. E. F . Ignatius esitti tutkittavaksi 
eikö niiden melkoisten kustannuksien vuoksi, joita Ahvenan
maalla olevain kruununvirkatalojen metsistä myytyjen puu
aineiden valvominen ja kuutiomittaus tuotti valtiolle, olisi 
syytä tarkastaa voimassa olevia säännöksiä sahapuiden 
maamme kruununmetsistä myymisen ehdoista, jolloin erityi
sesti olisi otettava harkittavaksi, eikö leimattujen puiden 
lukua voitaisi asettaa perustukseksi myyntihinnan laskemi
sessa, sekä eikö mutkallista menettelyä puitten ostajalle jät
tämisessä muutoinkin voitaisi saada yksinkertaisemmaksi. Tä
män johdosta määrättiin 22 päivänä mainitun vuoden Huhti
kuuta silloinen Metsänhoidonneuvoja Vapaaherra Ernst Wrede 
matkustamaan valtion antamilla matkarahoilla Ruotsiin ja 
Norjaan hankkimaan tietoja siitä menettelytavasta, jota 
näissä maissa noudatetaan puuaineiden myymisessä ja ulos-
antamisessa valtion metsistä. Toimitettuaan kesällä samana 
vuonna mainitun tehtävän, antoi Vapaaherra Wrede seuraa
vassa Lokakuussa siitä lavean kertomuksen ynnä ehdotuksen 
erinäisten Suomen kruununmetsäin hoitoon kuuluvain erityis-
kohtain muuttamisesta. Tästä ehdotuksesta antoi Metsän-
hoitohallitus lausunnon 28 päivänä Heinäkuuta 1887, jonka 
jälkeen Maanviljelystoimituskunta 7 päivänä Lokakuuta sa
mana vuonna käski Metsänhoitohallitusta, hankittuaan lau
sunnolta maan ylimetsänhoitajilta, ottamaan asian uudelleen 
käsitettäväksi, sekä tekemään ja Keisarilliseen Senaattiin 
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antamaan alammaisen lausunnon ja ehdotuksen Vapaaherra 
Wreden esityksen johdosta. Tämä lausunto annettiin 6 päi
vänä Marraskuuta 1889, jonka jälkeen enemmät toimenpi
teet asiassa kävivät mahdollisiksi. 

Puiden myynti Ruotsin ja Norjan kruununmetsistä on, 
kuten äskenmainittu Vapaaherra Wreden tekemä matkaker
tomus osottaa, järjestetty tavalla, joka monessa kohden eroaa 
meidän maassamme noudatetusta. Merkittävimmät pääpiirteet 
ovat seuraavat: 

Ruotsissa on sääntönä, että varsinaiset sahapuuaineet 
myydään julkisilla huutokaupoilla ja hinta lasketaan puulta 
määrätyn hinnan mukaan. Hoitoalueiden hoitajain vuotuis
ten ulosottoehdotusten nojalla määrää Domeenihallitus ha
kattaviksi tulevain puiden luvun, puiden luokituksen, jaon 
hakkuuseutuihin ja vuoden ajan, milloin myynti on tapah
tuva, sekä saadaanko useamman vuoden hakkuumäärä myydä 
yhdellä kertaa, tuleeko puiden valinnan ja leimauksen ta
pahtua myyntiä ennen, vaiko sen jälkeen, ynnä tuleeko, jos 
missä vähempi määrä puita voidaan jossain erityisessä tapauk
sessa edullisemmin vähitellen myydä, tämmöisen myynnin ta
pahtua. Sittenkuin hoitoalueiden hoitajat tämän jälkeen ovat 
Kuninkaan Käskynhaltijalle antaneet puista seikkaperäiset 
tiedot, julkaisee tämä huutokauppakuuiutukset, pohjoisessa 
Ruotsissa ennen puiden hakattaviksi katsastusta ja leimausta, 
keski- ja etelä-Ruotsissa niiden jälkeen. Leimauksesta, jonka 
tarkkaa toimittamista varten metsäseudut jaetaan palstoihin, 
valmistetaan luettelo, jonka tulee sisältää kaikki myyntiä 
varten tarpeelliset tiedot, sekä hakkuuseudusta, että uittorei
tistä, ynnä puiden laadusta seuraavain ominaisuusluokkain 
mukaan: 1) terveitä puita ja puita, joilla ei ole lukuun otet
tavaa vikaa, sekä 2) vahingoittuneita puita, joiden luokkain 
sisällä puut vielä luokitetaan rinnan korkeudelta tehtyjen 
läpileikkausmittauksien mukaan. 

Puutavarain huutokaupan toimittaa Syyskuun lopussa 
joko seudun Kruununvouti tai Kuninkaan Käskynhaltija, tai 
yhfaikaa molemmat; tehtyjä tarjomuksia tutkii ja ne hy
väksyy tavallisesti huutokaupan toimittaja yhdessä läsnä 
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olevan metsävirkamiehen kanssa, viimeksi mainitussa tapauk
sessa Kuninkaan Käskynhaltija. Maksu huutokaupassa myy
dystä puutavarasta suoritetaan, huutokauppaehtojen tarkem-
pain määräysten mukaisesti, joko kruunun veronkantomie-
hille tai läänin rahastoon. 

Puiden hakkuun ja metsästä vedätyksen toimittaa poh-
jois-Ruotsissa ostaja, jota vastoin puuaineet muissa hoito
alueissa myydään valmiiksi hakattuina ja kokoihin pantuina. 
Ellei puita ole myyty pitkälle hakkuuajalle, joka saatetaan 
määrätä aina 20 vuodeksi, niin ovat ne hakattavat ja met
sästä vedätettävät ennen Heinäkuun 1 päivää myyntiä lähinnä 
seuraavana vuonna. Voidaan kuitenkin myöntää vielä lisä
aikaa kaksi vuotta eteenkäsin. Latomapaikalle vedätetyt 
puut luetaan joko vähitellen hakkuuajan kuluessa tai samalla 
kertaa hakkuun päätettyä, jonka jälkeen metsässä vielä toi
mitetaan tarkastus siitä, että kaikki leimatut puut on otettu. 

Norjassa ei ole mitään yleisemmin omistettua tai yh
teisesti noudatettua tapaa puiden myymisessä valtion met
sistä, vaan siinä noudatettu menettely mukautuu sen tavan 
jälkeen, jota noudatetaan puiden myymisessä lähiseutujen 
yksityisistä metsistä. Muutamissa hoitoalueissa toimittaa hak
kuun ja vedätyksen ostaja, toisissa taas kruunu, joka viimeksi 
mainittu menettelytapa viime aikoina on käynyt paljon ylei
semmäksi, varsinkin missä kilpailu on vähän kehittynyt. 
Nykyjään tapahtuu myynti ainoastaan pohjois Norjassa jul
kisissa huutokaupoissa, muissa osissa maata ilman sellaisia. 
Mitä tulee hinnan määräämiseen niin se tapahtuu tolttilas-
kulla siten, että pölkyt mitataan, jolloin ainoastaan täydelli
sesti terveitä ja moitteettomia puita otetaan lukuun todelli
siin vähentämättömiin mittoihinsa. Yhtä pitkät ja paksut 
pölkyt yhdistetään sen jälkeen toltteiksi ja maksu lasketaan 
sen hinnan mukaan, joka on määrätty kuhunkin tukkikokoon 
kuuluvalta toltilta. Tätä tapaa noudatetaan, muutamia eri
näisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, puiden myymisessä sekä 
valtion että yksityisten metsistä. 

Yhteydessä tämän kanssa lienee syytä mainita niitä 
ehtoja, jotka on säädetty puiden myynnille pohjois- JVenäjän 
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Arkangelin ja Wologdan kuvernementtien kruununmetsistä. 
Ne ovat, komitealle annettujen tietojen mukaan, pääasialli
sesti seuraavat: Myynti tapahtuu avaruusmitan mukaan. 
Kauppasopimuksen vakuudeksi tulee ostajan tallentaa 1 0 % 
puiden hinnasta, jonka talletuksen asemesta maata omista-
vain talonpoikain muodostamilla yhtiöillä kuitenkin on oikeus 
antaa takaus. Kun lupalippu on annettu, niin saadaan alkaa 
myytyjen puiden hakkuu ja vedätys; ja käsittää tätä varten 
määrätty aikakausi kaksi talvea, niin että vedätys on loppuun 
suoritettava ennen Maaliskuun 1 päivää kolmantena vuonna. 
Puut tulee ostajan vedättää määrättyihin varastopaikkoihin, 
jossa ne hakkaajan leimalla leimattuina ovat ladottavat jär
jestettyihin kasoihin. Hakkuun päätettyä, antaa ostaja vii
meistään ennen Maaliskuun 16 päivää tästä kirjallisen ilmoi
tuksen, sekä tietoja latomapaikasta ynnä puuaineiden pal
joudesta, puulajista ja mitoista, jonka jälkeen hän seudun 
metsäalueen hoitajalta saa tiedon siitä, milloin kuutiomittaus 
tapahtuu. Tämä kuutiomittaus toimitetaan pölkkyjen mitan ja 
latvaläpileikkauksen mukaan. Maksu lasketaan sitten ha
kattujen puiden todellisen paljouden ja ko'on nojalla, voi
massa olevan taksan ja myydessä tehtyjen tarjouksien mu
kaan; ja tulee ostajan kaikista varastopaikalle vedätetyistä 
puuaineista suorittaa niiden täysi myyntihinta, huolimatta 
siitä, ovatko puut kelvollisia vai eikö. Terveistä puista, jotka 
on hakattu, vaan jätetty metsään, tulee ostajan suorittaa 
niiden kolmenkertainen ostohinta. Täydellisesti mitatut puut 
jätetään ostajan käytettäviksi vasta sitten, kuin tili on kruu
nulle täydellisesti suoritettu, tahi kun sen suorituksesta on an
nettu täyskelpoinen takaus. Maksu on suoritettava joko heti 
hakkuun ja vedätyksen päätettyä, tai sitä seuraavan Lokakuun 
1 päivänä; ja Lokakuun 1 päivänä hakkuuajan päätettyä tu
lee koko hinnan olla maksettuna. 

Komitea oli, Keisarillisen Senaatin määräyksen mu
kaan, saanut tehtäväkseen edellä mainitun Lokakuun 31 päi
vältä 1873 olevan kirjeen säännöksien tarkastuksen, joka 
tarkastus oli katsottu tarpeen vaatimaksi, koska mainitussa 
kirjeessä vahvistetut myyntiehdot, sen mukaan mitä kokemus 
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oli osottanut, olivat epäedullisia kruunulle; todellinen tulo 
ei nimittäin yleensä ollut noussut niihin määriin, kuin kuu
tiojalasta sovittujen hintain sekä myytyjen puiden lukumää
rän ja laadun nojalla olisi voitu odottaa, jota paitse tarkempi 
puiden ulosannon valvominen oli huomattu vaikeaksi, mel-
keimpä mahdottomaksi. Tämän johdosta komitean tuli val
mistaa ehdotus semmoisiin muutoksiin yllä mainittuihin sää
döksiin, joita asiainhaarain katsottaisiin vaativan, ja jotka 
olisivat omiaan poistamaan ne epäkohdat, mitkä ovat syn
tyneet puuaineiden ostajalle nykyjään ulosannossa myönne
tyn laajan puitten hylkäämisoikeuden kautta, ynnä erityisesti 
ottaa harkittavaksi, pitäisikö puuaineiden myynnin tapahtua 
määrätyn kokoisten puitten luvun, vaiko kuutiosisällyksen 
mukaan. 

Komitea on esinnä ottanut harkittavakseen sen kysy
myksen, onko sahapuiden myymisessä maan kruununmetsistä 
viime aikoihin saakka melkein yksinomaisesti noudatettua 
menettelytapaa, että nimittäin puuaineiden hinta lasketaan 
kuutiosisällyksen mukaan pidettävä parempana, vaiko puit-
tain eli kantokaupalla myyntiä, ja olisiko syytä tähän siirtyä, 
koska muiden myyntiehtojen järjestäminen oleellisesti riippui 
siitä kannasta, mille komitea tässä kysymyksessä asettuisi. 

Tähän nähden komitea ei ole katsonut tarpeelliseksi 
huomioon ottaa ainoastaan sitä, mitä teoretilliselta metsän-
hoitokannalta esitetään oikeaksi, vaan myöskin, ja ensi si
jassa, kumpiko äsken mainituista menettelytavoista meillä 
nykyjään vallitsevissa ja asiaan vaikuttavissa oloissa on sove
liaampi ja valtiolle taloudellisesti edullisempi. 

Pääperusteena kuutiosisällyksen mukaan myyntiin esit
tävät sen puolustajat, että sahapuiden mittaus kuutiomitalla 
tekee mahdolliseksi tarkan arvion niiden puuainemäärästä 
ja siitä riippuvasta arvosta, jota vastoin kantokaupalla eli 
puittain myyminen muka on varsin epävarmaa. Mutta to
dellisuudessa ei tätä tarkuut ta voida saavuttaa, ei ainakaan 
meidän metsäoloissamme, vaan on päin vastoin tulos epä
varma semmoisestakin mittauksesta. Vaikka voitaisiinkin 
välttää kaikki epähuomiot ja kavallukset ja ainoastaan täy-
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dellisesti tervettä puuainetta kuutiomitattaisiin, niin asian 
laita olisi tämä sittenkin, koska sahapuut katkaisupinnassa 
tavallisesti eivät ole täydellisesti ympyräisiä ja juuri läpi-
leikkausmitat, jotka tämän johdosta ovat epävarmat, melkoi
sesti vaikuttavat puuaineiden kuutiosisällyksen arvioimiseen. 
Tämän lisäksi joku osa kaadetuista puista helposti saattaa 
jäädä mittaamatta, koska monet niistä hautaantuvat lumen 
ja jään alle, ja sitä paitsi vielä se kuutiomäärä, josta ostaja suo
rittaa hinnan, ei koskaan ole mitattujen pölkkyjen todellinen 
kuutiosisällys, sillä mielivaltaiset, ostajan ja myyjän sopi
muksesta riippuvat vähennykset tätä suuresti supistavat. Yli-
ikäisessä metsässä, jonka hakkuuta vielä kestää, esiintyvät 
monenlaiset viat vaikuttavat, että monessa tapauksessa on 
mahdotonta tarkankaan tutkimuksen jälkeen saada varma 
tieto siitä, paljonko tervettä puuta jostain puusta tulee, jonka 
ohella on varsin vaikeata asettaa tarkoituksenmukaisia sään
töjä puutavaran vikain ja puutteiden vuoksi tehtäviä vähen
nyksiä varten. Mainituita seikkoja on osa puuaineiden osta
jista yhä enemmän ruvennut käyttämään kruunun vahingoksi 
ja siinä heillä on ollut avuksi nyt sopimattomiksi tunnus
tetut myyntiehdot, jotka kirje Lokakuun 31 päivältä 1873 
sisältää. Paitsi että, etenkin maan pohjoisissa osissa, mit
tauksessa syntyy suuri luku n. s. hylkypuita, joista useista 
voidaan saada enemmän sahattavaksi kelpaavaa puuta, kuin 
vioista vapaasta puusta, joka täyttää määrätyt vähimmät mi
tat, vähennetään myöskin varsin useain muiden mitat. Jos 
taas ostaja velvoitettaisiin ottamaan vastaan puutavaran sen 
laadusta huolimatta, niin vähentyisi tämän kautta melkoisissa 
määrin ostettavaksi tarjotun puuainemäärän varman arvon 
laskemisen mahdollisuus ja hinta alenisi. Saman alenemisen 
alaiseksi joutuisi myös hinta, jos metsänhoitajalle annettaisiin 
ratkaiseva sananvalta erimielisyyksien syntyessä. Kuten yllä 
olevasta näkyy, on nyt kysymyksessä olevaa myyntitapaakin 
käytettäissä epävarmoja asianhaaroja vaikuttamassa puiden 
hinnan arvioimiseen ja tehtyjen tarjomusten tutkimiseen. 
Toiselta puolen voisi taas tarkan leimauksen sekä osta
jalle annettuin seikkaperäisempien tietojen kautta niistä eri 
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luokista, joihin puut kuuluvat, sekä niistä seikoista, jotka 
vaikuttavat hakkuukustannuksiin, ynnä huutokauppain kuulut
tamalla soveliaimmalla ajalla puittain myytäessäkin likimää
räinen arvio käydä mahdolliseksi. Ja koska kaikkialla maassa 
on olemassa monivuotinen kokemus siitä kuutiojalkamää-
rästä kutakin puuta kohti, joka eri metsistä on saatu, niin 
voitaisiin vaikeuksitta edeltäkäsin päättää, mikä hinta puulta 
vallitseviin kauppasuhteisin katsoen olisi kruunulle otollinen. 

Mutta puuaineiden myynnillä puittain on sitä vastoin 
kieltämättömiä etuja kuutiomittamyyntiin verraten. Sitä käy-
tettäissä jää ensinnäkin ostajalle täysi vapaus hakata ja kat
koa puut sillä tavalla, kuin hän katsoo itselleen edullisim
maksi, jota kuutiosisällyksen mukaan myytäessä ei ole kat
sottu voitavan ehdottomasti myöntää; ja tämän täytyy vai
kuttaa edullisesti puiden hintaan. Myös vaatii ensiksi mai
nittua myyntitapaa noudatettaissa ostajan etu, että hän niin 
tarkalleen kuin suinkin käyttää hyväkseen kaiken kelvollisen 
puuaineen, jota vastoin hän toisen tavan mukaan myytäessä 
saatetaan kuutiomitalta souritetun hinnan edestä koittamaan 
saada ainoastaan parhaat ja paksuimmat puut, niin että sen 
kautta paljon sahattavaksi kelpaavaa puutavaraa jätetään 
metsiin lahomaan, maalle melkoiseksi kansallistaloudelliseksi 
tappioksi. Tämä koskee etenkin latvoja, joita suuressa osassa 
maatamme ei saada edullisesti erikseen myydyiksi, mutta 
jotka puita myytäissä yksityismetsistä hyväksi käytetään 
paljon suuremmassa määrin. Kun sitä paitsi puittain myy
täissä kaikki uuden metsän kasvamiselle haitalliset puut, 
myöskin hylky puut, tulevat poisotettaviksi, niin on sitä käy-
tettäissä noudatettava hakkuutapa metsähoidon kannaltakin 
edullinen. 

Mitä puuaineiden ulosantoon tulee, niin on puittain 
myynti verrattomasti edullisempi ostajalle ja sen kautta myös 
välillisesti valtiolle, koska ostaja sitä käytettäissä pääsee 
niistä vaivoista ja melkoisista kustannuksista, jotka liittyvät 
puuaineiden vastaanottoon kuutiomitan mukaan, ja jotka kus
tannukset viimeisessä sijassa kohtaavat kruunua, koska tämä 
varmuudella odotettava kulunki hintaa määrättäissä otetaan 
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lukuun. Ostajan täytyy, erään maan pohjois osasta saadun 
tiedon mukaan, 800—1,200 pölkyn mittaamiseksi päivässä 
palkata kymmenestä viiteentoista mieheen ja maksaa näille 
päiväpalkka, joka vaihtelee kolmen ja neljän markan välillä. 
Mutta kruunua kohtaa tästä välittömiäkin kustannuksia, si
ten nimittäin että metsänhoitajan, suurempia puumääriä ulos-
annettaissa, täytyy saada avukseen joku nuorempi metsävir-
kamies, jo t ta mittaus saataisiin ajoissa toimitetuksi, ja tämä 
nauttii työstään korvausta valtiolta. 

Yllä mainittujen seikain johdosta olisi muutos kanto
kaupalla myymiseen omiansa sekä yleensä lisäämään valtion 
tuloja kruununmetsistä, että myöskin korottamaan puuai
neiden hintaa, jonka kilpailu saisi vapaasti järjestää, koska 
myyntiä ei enää sitoisi epämukavat ja suuria kulunkeja tuot
tavat rajoitukset. 

Puuaineiden arvoa puitten kuutiomäärän mukaan las-
kettaissa on kaikki tarkastus melkein mahdotonta, koska ei 
edes sama henkilö toimittaessaan kaksi mittausta samasta 
puuainemäärästä saa täydellisesti samoja tuloksia. Kanto
kaupalla myytäessä on sitä vastoin tarkastuksen aikaan saa
minen paljon helpompaa, joka seikka on senkin vuoksi huo
mioon otettava, että säännöttömyyksiä puiden myymisessä 
kruunun metsistä on tapahtunut ja että ne muutamissa seu
duissa ovat herättäneet yleisön tyytymättömyyttä paikalli
seen metsänhoitoon. Myönnettävä onkin, että mittaukseen 
liittyvät rettelöt, samoin kuin itse tuo tarkkamainen mittaustyö, 
joka varsinkin suuria puumääriä mitattaissa useimmiten on 
kiireellisesti toimitettava, ovat omiansa synnyttämään huoli
mattomuutta ja välinpitämättömyyttä, jota erityisissä tapauk
sissa vielä edistää se seikka, että muutamat ostajat antavat 
edeltäpäin merkitä pölkyt niiden vähennettyihin mittoihin, 
joista vastaanottajat sitten mittauksessa pitävät itsepintaisesti 
kiinni. Jos taas ruvettaisiin käyttämään puittain myyntiä, niin 
saataisiin, samalla kuin itse hakkuun valvominen kävisi yksin
kertaisemmaksi, tehokas tarkastus aikaan jo sillä tavalla, 
että hakkuun päätet tyä leimalla varustetut puut luettaisiin 
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sekä metsässä toimitettaisiin lopullinen tarkastus, jolloin 
myöskin kantojen lukeminen voisi tapahtua. 

Kaikkiin näihin syihin, jotka puolustavat puittain myy
mistä, tulee vielä se, että kokemus näyttää puhuvan tämän 
myyntitavan puolesta. Varmaa yleistä kokemusperustetta 
molempain eri myyntitapain vertaamiseksi tosin ei ole ole
massa, eivätkä tulokset viime vuosien vaihtoehtoisista myyn
neistä myöskään sitä tarjoa, koska on käynyt selville, että 
tarjomukset useimmiten tehdään ainoastaan toisen vaihtoeh
toisen tavan mukaan, sen mukaan, jonka ostajat ovat huo
manneet itselleen edullisemmaksi, tai ovat toiset tarjomuk
set niin alhaisia, että ne eivät ole missään suhteessa ensi
mainittuihin. Voidaan kuitenkin väittää, että hinnan mää
rääminen puittain on pohjois-Suomessa osottautunut var
maan edullisemmaksi kruunulle; se kokemus, joka on saatu 
puiden myynnistä pappilain metsistä, puhuu sen puolesta 
ja samoin se seikka, että useimmat yksityisten metsäin omis
tajat myyvät puutavaransa tällä tavalla. Eikä suinkaan ole 
merkitystä vailla sekään tosiasia, että Ruotsin kruununmet
sistä sahapuut myydään puittain, joka tapa on pysytetty 
myöskin Domeenihallituksen alamaisessa ehdotuksessa uudeksi 
metsäasetukseksi 28 päivältä Lokakuuta 1889, vaikka ne sei
kat, jotka vaativat mainittua myyntitapaa, siellä eivät vaikuta 
edes niin suuressa määrin, kuin tässä maassa. Oman kokemuk
sen nojalla tähän kuuluvista oloista ovat niinikään pohjois- ja 
keski-Suomen metsävirkamiehet melkein yksimielisesti puo
lustaneet puittain myyntiä, soveliainna ja valtiolle edullisim
pana; ja myös Savonlinnassa vuonna 1888 pidetty yleinen 
metsäkokous tuli siihen päätökseen, että tämä myyntitapa 
toistaiseksi olisi pidettävä parempana Oulun läänissä, hak-
kuukelpoisten puiden nykyisen laadun vuoksi, jota paitsi se 
keski-Suomessa olisi otettava käytäntöön vaihtoehtoisesti kuu-
tiomitalla myynnin kanssa; ja tuleehan puutavaran myynti
tapaa määrättäissä, olojen näissä osissa maata, joissa ver
rattomasti suurin osa valtion metsistä on, olla ratkaisevina. 

Silmällä pitäen yllä esitettyjä syitä ja asianhaaroja ei 
komitea ole epäillyt ehdottaa muutosta puittain myymiseen 
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kruunun metsistä. Mutta koska metsäolot etelä-Suomessa 
melkoisessa määrin eroovat maan muiden osain metsäoloista, 
etenkin metsäin paljon terveemmän laadun kautta, sekä pa-
rempain kulkuneuvojen vaikuttaman helpomman kaupaksi 
menemisen ja puutavaran siitä riippuvan korkeamman arvon 
kaut ta , niin on komitean mielestä tilaisuus jätettävä, että 
missä asianhaarat sitä vaativat, tähän saakka käytettyä myyn
titapaakin kuutiomitan mukaan, kussakin erityissä tapauk
sessa tehdyn harkinnon mukaan, saatettaisiin käyttää, mutta 
tä tä poikeusta ei missään tapauksessa saisi ulottaa Oulun, 
Kuopion eikä Waasan lääneihin, joissa lääneissä komitean 
mielestä puittainmyynti on kruunulle edullisinta ja sen vuoksi 
yksinomaisesti käytettävä. 

Sitä vastoin olisi, se on komitean mielipide, viimeksi 
kuluneina vuosina noudatetusta menettelystä, että puuaineet 
tarjotaan myytäviksi vaihtoehtoisesti kuutiomitan mukaan ja 
kantokaupalla, seuraavista syistä luovuttava. Jo puiden lei
mauksessa on erilainen menettely tarpeellinen, jos toista tai 
toista myyntitapaa aiotaan käyt tää; vaihtoehtoinen kaupaksi 
tarjoominen lienee pikemmin omiansa alentamaan, kuin ko
rottamaan puuaineiden hintaa, koska se heikontaa kilpailua 
ja saattaa arvioimisen epävarmemmaksi, sekä tekee mahdol
liseksi ostohalullisille, jotka ovat sitä varten keskenään so
pineet, saada puut polkuhinnasta, koska he tekevät tarjo-
muksia molempain vaihtoehtoisten myyntitapain mukaan, 
mut ta puuaineiden hinta näennäisestä kilpailusta huolimatta 
ei nouse korkeammaksi; ja vihdoin on se tarkoitusperä, joka 
usein on vedetty tueksi vaihtoehtoiselle myymiselle, nimit
täin että sen kaut ta muka vertaus molempain myyntitapain 
välillä kävisi mahdolliseksi, kuten yllä on huomautettu, jää
nyt kokonaan saavuttamatta. 

Ryhtyessä nyt käsittelemään puuaineiden myynnin, ve
dätyksen ja ulosantamisen järjestämistä, on komitean mie
lestään nykyään voimassa olevaan menettelytapaan ehdot
tava melkoisia muutoksia, joita osaksi vaatii komitean puo
lustama siirtyminen hinnan puittain laskeminen osaksi myynti 
yleensä. Erityisesti on vuosittain julkaistujen huutokaup-
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pakuulutusten sisältämät määräykset, joiden kaut ta Keisaril
lisen Senaatin kirje vuodelta 1873 on yhä enemmän muu
tettu, j a jotka kokemus on osottanut soveliaiksi ja tarpeen 
vaatimiksi, melkein kaikki otettu komitean ehdotukseen. 

Mitä itse myyntiin tulee, niin on komitea sitä mieltä, 
että se soveliaimmin ja edullisimmin tapahtuu, kuten enimmäk
seen tähänkin saakka, julkisilla huutokaupoilla, koska siten 
aikaan saadaan mahdollisimmasti laaja kilpailu. Nimen
omainen määräys täs tä onkin otettu komitean ehdotukseen, 
kuitenkin viittaamalla siihen, että puuaineita myöskin saatai
siin myydä tilapäisissä huutokaupoissa tai yksityisesti ilman 
huutokauppaa, missä paikalliset olot sitä vaativat. Yhtey
dessä tämän kanssa tahtoo komitea puolestaan huomauttaa 
varsin suotavaksi, että, kilpailun kehittämiseksi vielä suu
remmaksi, huutokaupoissa aina tarjottaisiin myöskin pienem
piä puumääriä, jo t ta muillakin kuin sahanomistajilla olisi ti
laisuus niissä kilpailla. Tämmöisellä menettelyllä on nimit
täin usein ollut edullinen vaikutus hintaan, ja on se tie
tysti omiansa estämään ostajia tekemästä liittoa hintain pol
kemiseksi. Toimitettujen puuainehuutokauppojen tulos ei, 
kuten tunnet tua, nykyjään ole lopullisesti ratkaiseva, vaan 
saattavat toisetkin ostohalulliset kuin se, joka on tehnyt 
korkeimman tarjomuksen, sen jälkeen erityisen esityksen 
kaut ta Keisarilliselle Senaatille tarjota mainittua tarjomusta 
korkeamman hinnan ja sillä tavalla saada nuot puuaineet. 
Tähän on vaadittu muutosta, se kun olisi ostajalle perin 
tärkeätä. Myös komitea on puolestaan sitä mieltä, että 
mainitusta menettelystä olisi kokonaan luovuttava, koska se 
on ristiriidassa ostajain oikeutettujen vaatimusten kanssa. 
Jos kuulutetussa huutokaupassa ei ole hyväksyttävää tar
jousta tehty, niin olisi uusi huutokauppa puuaineiden myy
mistä varten toimitettava. 

Ne valmistavat toimenpiteet, joihin myyntiä varten 
ryhdytään, ovat myös kieltämättä muutoksien tarpeessa. Ei 
liene olemassa kuin yksi mielipide sen nykyään voimassa 
olevan säännöksen epämukavuudesta, et tä metsänhoitajat vasta 
Toukokuussa jä t tävät ylimetsänhoitajille vuotuiset hakkuu-
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ehdotukset, joten kuulutusta Elokuun ajalla tapahtuvasta 
puuaineiden myynnistä ei voida julkaista ennenkuin Heinä
kuussa, niin että ostohalullisille tuskin jää ensinkään aikaa 
hankkiakseen itse tietoja myytäväksi tarjottujen puuaineiden 
laadusta, metsää tarkastamalla. Komitean mielestä olisi lei
maus ehdottomasti toimitettava ennen, kuin puut tarjotaan 
myytäviksi. Leimauksen toimittamisen perästä olisivat hak-
kuuehdotukset jätettävät asianomaisille ylimetsänhoitajille jo 
ennen Marraskuun 15 päivää myyntivuotta edellä käyvänä 
vuonna, ja kun ehdotukset sitten viipymättä lähetettäisiin 
Metsänhoitohallitukseen ja sieltä edelleen Keisarilliseen Se
naattiin, niin kävisi kuvernöreille mahdolliseksi julkaista kuu
lutukset jo Maaliskuussa, siis lähes puolen vuotta ennen 
huutokauppoja, jotka voitanee sopivimmin toimittaa samoilla 
ajoilla, kuin tähän saakka on ollut tavallista. Kuulutukset, 
joiden tulisi sisältää hakkuuehdotuksista oleelliset osat, ja 
jotka tämän kautta kävisivät laajemmiksi, voitaisiin muka-
vimmin julkaista virallisten sanomalehtien lisälehtinä, ja tu
lisi niitä sitäpaitsi, niinkuin muutamissa lääneissä onkin ol
lut tapana, jakaa kaikille sahanomistajille, joilta voitaisiin 
tarjouksia odottaa, sekä muutoinkin sopivalla tavalla yleisön 
saatavilla pitää. 

Puittain myyntiin siirtymisen kautta saa leimaamisen 
tarkka ja huolellinen toimittaminen aivan erityisen merkityk
sen, koska ostaja tätä menettelyä käytettäissä velvoitetaan 
suorittamaan määrätty hinta jokaisesta leimatusta puusta. 
Sen vuoksi on erittäin tärkeätä, että on olemassa selvät oh
jeet niistä perusteista, joiden mukaan leimaaminen on toi
meen pantava, ja että sekä se metsänhoitaja, joka leimaa
misen toimittaa, että myöskin ostohalulliset tuntevat nämät 
perusteet. Metsänhoitohallituksen tulisi niinmuodoin antaa 
asianomaisille tästä tarkkoja ohjeita; mutta on komiteakin 
tahtonut huomauttaa pääpiirteitä siitä menettelytavasta, jota 
sen mielestä olisi noudatettava. 

Itse leimaamisessa olisi käytettävä leimakirvestä, joka 
jättää pysyväiset merkit, vaikka puu leimauksen tapahtuessa 
olisikin jäätynyt; tätä vaatimusta eivät nykyjään käytettä-
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viksi määrätyt leimakirveet täytä, kuten maamme pohjois
osista saatu kokemus osottaa. 

Mitä tulee siihen kysymykseen, minkä kokoisia puita 
on hakattava, niin voitanee kasvavassa metsässä 25 senti-
metrin latvaleikkausläpimitta 7 metrin pituuden päässä, jotka 
mitat likimmiten vastaavat 10 kalutuumaa 24 jalan pituuden 
päässä, sopivimmin määrätä alimmaksi rajaksi, jota sään
nöllisesti olisi noudatettava; tämä olisi määrättävä, koska 
kruunun olisi pidettävä tärkeänä tehtävänä pitää sahateol
lisuudella tarjona suuria puita, jollaisten saanti yksityisistä 
metsistä vähenemistään vähenee. Mutta itse leimaustyön hel-
poittamiseksi saatettaisiin rinnankorkeusläpileikkausta käyt
tää siinä perusteena. Ennenkuin jonkun seudun puita ru
vetaan hakattaviksi leimaamaan, olisi sen vuoksi otettava 
selko siitä, mikä siellä on rinnan kohdalta semmoisten pui
den läpileikkausmitta jotka täyttävät yllä mainitut ehdot, 
sekä tämä läpileikkausmitta sitten hakkuuehdotuksessa mai
nittava. Vaikka läpileikkausmitta rinnan kohdalta siis olisi 
oleva perusteena itse leimauksen toimittamisessa, niin ei ko
mitea kuitenkaan ole katsonut soveliaaksi, että myyntipuiden 
pienin koko määrättäisiin mainitun läpileikkauksen perustuk
sella, koska puista, joilla on sama läpileikkaus rinnan koh
dalta, eri osissa maata saadaan erikokoisia sahapölkkyjä. Puu
aineiden arvon määräämisen helpoittamiseksi sekä kruunulle 
että ostajalle, olisivat puut jaet tavat määrättyihin luokkiin, 
ensinnäkin: a) terveisiin puihin ja semmoisiin puihin, joilla 
ei ole lukuun otettavaa vikaa, sekä b) viallisiin puihin, sekä 
nämät molemmat luokat vielä erityisiin ala osastoihin puiden 
eri koon mukaan, joista jaoista Metsänhoitohallituksen tulisi 
laatia seikkaperäisiä ohjeita. Komitea puolestaan pitää so
veliaana jakoa, joka pääasiallisesti olisi samanlainen, kuin 
Ruotsissa käytännössä oleva, kuitenkin sillä tavalla, että eri 
kokojen mukaan määrättäväin luokkain lukua vähennettäi
siin, jotta itse leimaustyö voitaisiin helpommin toimittaa ja 
että tiedot puiden laadusta ja koosta saataisiin selvemmiksi 

j a luotettavammiksi; ja on komitea tähän liittänyt kaavan 
Ruotsissa käytetystä leimausluettelosta, sekä ehdotuksen toi-
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sen samanlaisen luettelon kaavaksi, joka on yllä mainittujen 
perusteiden mukaan laadittu. Jos leimaus tämmöisen luet
telon mukaan toimitetaan huolellisesti ja tarkasti , ja tämä 
luettelo sisältäen myöskin kuljetusoloista y. m. seikoista han
kitut tiedot, sitten liitetään huutokauppakuulutukseen, sekä 
ostajalle annetaan aikaa itse hankkia tietoja metsän laadusta, 
niin voitanee vallitsevain kauppaolojen vaatima hinta liki
määräisesti määrätä . 

Sen ostohalullisen, jonka huutokaupassa tekemä tar-
jomus hyväksytään, tulee vuoden 1873 kirjeen kolmannen 
osaston 5:nnen kohdan mukaan, kun hänelle tästä tieto an
netaan, saada oikeaksi todistettu kopia huutokauppapöy-
täkirjasta. Tätä määräystä ei kuitenkaan liene käytännössä 
noudatettu, vaan on ostaja ainoastaan asianomaisen kuver-
nörin kaut ta saanut tiedon tarjouksen hyväksymisestä, jossa 
tiedonannossa myös on ollut seikkaperäinen ilmoitus myy
dystä puutavaramäärästä. Tämän johdosta säätänee tämä 
määräys jä t tää pois, kuitenkin siten, että ostajalle säilyte
tään oikeus saada lyhennys ote huutokauppapöytäkirjasta, 
mikäli se häntä koskee. 

Maksuehdot, määräykset vakuuden asettamisesta ja hin
nan suorittamisesta ovat komitean mielestä nykyään ylipäänsä 
järjestetyt tyydyttävällä tavalla, vaikka kuitenkin muuta
missa kohdin muutoksetkin saattaisivat olla tarpeen vaati
mia. Niinpä tulee lupaa, että ostaja ehdoksi tarjoumuk-
sen hyväksymiselle saa tallettaa pienemmän rahasumman, 
pitää paljon parempana kuin Ruotsissa voimassa olevaa 
määräystä, että ostohalullisen jo ennen huutokauppaa on 
asetettava vakuus koko puuainemäärän hinnasta, vaikka hä
nen tarjoustaan ei hyväksyttäisikään. Mutta koska on tie
dossa tapauksia, että ostajat, esim. epämukavain kilpailijain 
syrjäyttämiseksi, ovat huutaneet itselleen puita, mutta sitten 
ehdollaan menettäneet tuon 500 markaksi määrätyn talle-
tussumman, ja koska tämän johdosta on ollut muutamissa 
tapauksissa pakko panna erityisiä ehtoja, niin on komitea 
ehdotukseensa ot tanut viittauksen, että, missä siihen on syytä, 
kysymyksessä olevaksi vakuudeksi vahvistettua määrää voi-
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täisiin muuttaa, etenkin kun komitea ei ole tahtonut esittää 
sitä keinoa, että vakuusummaa korotettaisiin yli 500 mar
kan, koska tämä vaikeuttaisi vähävarasempain ostohalullis-
ten osanottoa huutokauppaan, jota taas komitean mielestä 
olisi kehoitettava. Komitea on myös pitänyt ehdotettavana 
toistakin muutosta kysymyksessä olevaan suuntaan, nimit
täin että ennen huutokauppaa tehtävä talletus voitaisiin an
taa ei ainoastaan lääninrahastoon tai sen alueen metsära-
hastonhoitajalle, jossa huutokauppa pidetään, vaan myöskin 
itse huutokauppatilaisuudessa asianomaiselle toimitusmiehelle, 
koska, sen mukaan mitä komiteassa on ilmoitettu metsära-
hastonhoitajilla kaikilla seuduin ei ole tapa olla huutokau
poissa läsnä, ja koska heitä ei myöskään, suuretta hanka
luudetta, voida kaikissa tapauksissa siihen velvoittaa. Jos 
puuaineiden ostaja on tallettanut määrätyn vakuussumman, 
niin tulisi hänen kolmen viikon kuuluessa siitä lukien, kuin 
hän on saanut tiedon huutokauppatarjomuksen hyväksymi
sestä, asettaa vakuus koko hinnan suorittamisesta. 

Tilin tekemisessä puitten maksusta voitaisiin myöskin 
muutettujen määräysten kautta suurempi menettelyn selvyys 
ja yksinkertaisuus saada aikaan. Nykyjään tulee ostajan 
kuuden kuukauden kuluessa siitä lukien, kuin puuaineiden 
ulosanto on päättynyt, maksaa lääninrahastoon niitten hinta; 
latvain karsimisen korvauksen tulee hänen sitä vastoin suo
rittaa, niinikään lääninrahastoon, neljäntoista päivän kuluessa 
sen jälkeen kuin on laskun saanut. Suotavaa olisi, että 
tässä kohdin tehtäisiin ensinnäkin se muutos, että korvaus 
latvain karsimisesta saataisiin maksaa samalla kertaa, kuin 
itse puitten hintakin, sekä että tämänkin suorittamista var
ten määrättäisiin kiinteä ajanraja, jonka kautta asia kävisi 
selvemmäksi sekä laskuissa että maksavallekin. Komitean 
ehdotus sisältää säännöksiä yllä mainitussa tarkoituksessa. 

Mitä tulee puiden hakkuuseen ja antamiseen ostajalle, 
joita asioita komitea nyt siirtyy käsittelemään, niin on tie
tysti asetettava eri määräyksiä sen mukaan, tapahtuuko 
myynti kantokaupalla, vaiko kuutiomitan jälkeen. 

Puittain myytäessä tulisi ostaja velvoitettavaksi hak-
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kaarnaan ja maksamaan kerran vahvistetun hinnan mukaan 
jokaisen leimatun puun, myöskin — epävarsinaisesti kyllä 
— niin kutsutut hylkypuut, joka asianhaara tosiaan on 
omiansa puuaineiden hintoja alentamaan, sillä ainakin muu
tamissa seudun voinee se seikka, että ostaja on saanut käy
tettäviksi kelpaavia hylkypuita melkein ilmaiseksi, selittää 
ne korkeat hinnat, jotka kuutiojalalta on maksettu. Mutta 
tähänkin asti on sekä Ruotsissa että meillä hylkypuut aina 
otettu lukuun puittain myynnissä, esim. pappikin metsistä, 
j a tämän tuottaman tappion korvaa epäilemättä yllin kyllin 
puiden suurempi luku, ynnä suurempi selvyys ja vähemmät 
kustannukset ulosantamisessa. Myöntiä koskeva säädös käy 
siis erinomaisen yksinkertaiseksi, puiden ulosantaminen mu
kavaksi, ynnä tarkastus verraten helpoksi. 

Mitä puiden ulosantamiseen kuutiomitan mukaan tulee, 
niin on sitä varten laadittava paljon monimutkaisempia sään
töjä; ja on komitea tullut siihen päätökseen, että tähän kuu
luviin säännöksiin vuoden 1873 kirjeessä on tehtävä varsin 
tuntuvia muutoksia, jo t ta kruunun edut tulisivat tyydyttä
vällä tavalla varteen otetuiksi, sekä että ne epäkohdat, joi
hin mainitut säännökset ovat antaneet aihetta, voitaisiin mi
käli mahdollista poistaa. Tämä etupäässä koskee puuainei
den laadusta säädettyjä määräyksiä. 

Ne muutokset, jotka komitea on tässä suhteessa eh
dottanut, tarkoittavat pääasiallisesti niin sanottujen hylki
misten estämistä tai vähentämistä. Alussa, kun puiden hin
nat vielä olivat alhaiset, ei kruunun metsistä ulosannettujen 
puiden hylkimisellä ollut juuri mitään merkitystä, ja paljon 
myöhemminkin, vieläpä vuonna 1881 oli hylkypuiden pro
senttiluku pieni. Mutta vähitellen ovat puiden vastaanotta
ja t ruvenneet menettelemään tarkemmasti, j a tämän kautta 
ovat olot suuresti muuttuneet. 

Suotavia muutoksia olisi tässä suhteessa muun muassa 
se, että kaadetun puun puuaine tulisi tarkemmin kuin tähän 
saakka otettavaksi, nimittäin aina 22 sentimetrin latvaläpi-
leikkaukseen asti. 22 ja 25 sentimetrin välisten kokojen välillä 
syntyisi nimittäin koko joukko mitantäyttämättömiä pölkkyjä, 

Komiteanm. N;o 2. — 1891. 2 
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jotka voitaisiin välttää, jos alin mittavaja alennettaisiin siksi, 
jota komitea on ehdot tanut ; j a et tä tämmöisiä puita varsin 
hyvin voidaan käyttää, osottaa se seikka, että puunrunko 
yksityismetsissä käytetään 20, vieläpä 15 sentimetrinkin lat-
valäpileikkaukseen. Sitä paitsi on komitea ehdottanut sää
döksen, että puut , eräitä ehtoja noudattamalla, voitaisiin 
ot taa niin pieneen latvaläpileikkaukseen asti, kuin ostaja 
itse haluaa, sekä viimeisten vuosien huutokauppa-kuulutuk
sista o t tanut määräyksiä kuutiosisällyksen korottamisesta 
semmoisia pituuksia mitattaissa, jo tka nousevat 7 metriin 
tai sen yli. Sitä säädöstä vuoden 1873 kirjeessä, et tä osta
jalle ei saada, ellei kruunu ole tehnyt erityistä ehtoa, vas
toin hänen tahtoansa ulosannettaviksi määrättyjen puiden 
luvusta, antaa enemmän kuin 30 % 18 jalan ja sitä vähempi-
mittaisia, sekä näistä korkeintaan 10 o/ 0 14 jalan mittai
sista 16 jalan mittaisiin, hai t taa epäselvyys, koska siitä ei 
käy selville, onko prosenttilukuihin luettava nekin puut , joi
den mittain vähennys on tapahtunut , j a onkin se epäsoveli-
aisuutensa vuoksi jälkeen vuoden 1882 jä te t ty noudat tamat ta , 
ilman et tä puuaineiden hintoihin olisi täs tä ollut huomatta
via vaikutuksia. Sen vuoksi tämä määräys on komiteankin 
ehdotuksesta jä te t ty pois. 

Laajimman tilaisuuden väärinkäytöksille j a suurimmat 
syyt valituksiin on antanut , sekä epäedullisimmaksi kruunulle 
on osot tautunut se vuodelta 1873 olevan kirjeen säädöksistä, 
joka oikeuttaa ostajan kuutiojalalta määrätystä hinnasta saa
maan määrättyjen mittain kokoisen, virheettömän suoran sa-
hapölkyn. Koska ainakin pohjois Suomen metsissä tuskin 
ainoakaan puu täy t tää näi tä vaatimuksia, korkeimmilleen 
ulotettuina, on vastaanottajalla tämän kau t t a ollut tilaisuus 
alituisesti vaatia sahapölkyn todellisten mittain vähentämistä, 
tai myöskin, kuten useimmiten on käynyt, sen hylkäämistä, 
se kun ei ole säädösten mukainen, vaikka onkin puista, jo tka 
on hyljätty vuoden 1873 kirjeen puiden laadusta sisältämäin 
määräysten nojalla, useimmiten saatu ulkomaille vietäväksi 
kelpaavaa puutavaraa . I tsestään selvää on siis, et tä osta
jalle kysymyksessä olevan määräyksen kau t t a suodaan mel-
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koin en etu kruunun kustannuksella. Tämän johdosta onkin 
Keisarillisen Senaatin täytynyt kolmen viimeisen vuoden myy-
mäsäännöissä erityisen ehdon kaut ta peruuttaa tämä mää
räys. Mitä tulee nykyjään käytännössä olevaan ehtoon, että 
sahapuut ovat vastaanotettavat mutkia ja oksaisuutta lu-
kuunottamalla, niin on sen vaikutuksesta ollut eriäviä mie
lipiteitä. Kieltää ei tosin voida, että tämän määräyksen 
täytyy alentaa sahapuiden nimellistä arvoa, mutta alennuk
sen korvannee kuutiomittakaupallakin myytäissä täydellisesti 
kuutiosisällyksen enentyminen, mainitsemattakaan että sää
dös, joka suurimmassa määrässä on omiaan lisäämään niitä 
vaikeuksia, joita puiden myyminen kuutiosisällyksen mukaan 
aina välttämättömästi tuottaa, ja joka on ollut pääsyynä 
väärinkäytöksiin, rettelöihin ja puiden hylkimiseen, sen kautta 
poistetaan. 

Komitea on myöskin tullut siihen päätökseen, että mää
räykset siitä, mitkä puut ylipäänsä ovat terveinä pidettävät, 
niinikään kaipaavat tarkastusta. Toiselta puolen ei puuta, 
jossa on ristiin menevä sydänhalkeama, saateta oikeastaan 
pitää terveenä, koska siitä tavallisesti ei ole mahdollista 
saada kelvollista sahatavaraa, jollaista taas kyllä saadaan 
semmoisesta puusta, jossa halkeama käy ainoastaan yhteen 
suuntaan. Toiselta puolen taas on vuoden 1873 kirjeessä 
oleva erityinen tyvilahoa koskeva säännös vedetty saman 
määräyksen alaiseksi kuin muut viat, jotka eivät ehdotto
masti vaikuta puun hylkäämistä, ja joiden vikain joukossa 
myöskin on mainittu perin tavalliset palohaavat, etenkin kun 
nykyään voimassa oleva viiden jalan vähennys tyvilahosta, 
jonka läpileikkausmitta on kaksi tuumaa tai sitä pienempi, 
on ylen suuri, jonka vuoksi metsänhoitajille jo onkin annettu 
oikeus tutkia vahingon suuruut ta . 

Jos nyt puu huomataan jossain määrin vahingoittuneeksi, 
niin on se, mainitun kirjeen mukaan, tästä huolimatta pi
dettävä terveenä, jos siitä jää vioista vapaa, vähintäin kym
menen tuuman läpileikkausmittainen, suora sahapölkky. Sa
malla kuin mutkat ja oksaisuus, kuten yllä on esitetty, eh
dotuksen mukaan eivät tulisi lukuun otettaviksi, on vähin 
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koko, samoin kuin hakkuuta varten yleisesti ehdotettu alin 
suuruus, alennettu 22 sentimetriin, sekä säädös vielä lisäksi 
muutettu siten, että puita pidetään terveenä, jos, siinä ole
vat viat ja puutteellisuudet pois luettua, vielä jää määrä-
kokoinen ^sahattavaksi kelpaava pölkky", joka määräys, sen 
mukaan kuin komitean tietoon on tullut, on otettu moniai-
siin yksityisten välikirjoihin puuaineiden myynnistä ja huo
mattu soveliaaksi, ehkä onkin myönnettävä, että sitä hait
taa jommoinenkin epämääräisyys. Tätä paitsi on komitea 
ehdottanut nimenomaisen säännöksen siitä, että jos latoma-
paikalle on vedätetty semmoisia leimatuista puista otettuja 
pölkkyjä, jotka viallisuuksien vuoksi eivät täytä määrättyjä 
4 metrin pituuden ja 22 sentimetrin läpileikkauksen mittoja, 
ostajan tulisi vastaanottaa nämätkin pölkyt samasta hinnasta 
kuin muutkin sahapuut, tai jä t tää ne paikalle. 

Mutta vaikka edellä puolustetut muutokset tehdäänkin, 
niin täytyy kuutiomitan mukaan myytäissä aina syntyä pölk
kyjä, jotka eivät täytä yllä mainituita vaatimuksia. Se tapa, 
jolla semmoisia puuaineita on myyty, on myöskin ollut moit-
teitten alainen, ja on lausuttu vaatimus, että olisi myytävä 
ne erikseen julkisilla huutokaupoilla. Tämä ei kuitenkaan 
saattaisi ilman suuria hankaluuksia käydä päinsä, vaan lie
nee välttämätöntä, että, kuten tähänkin saakka, tämmöiset 
puut jätetään samalle henkilölle, joka on muutkin sahapuut 
ostanut, kappaleelta maksettavaa hintaa vastaan, jonka Met-
sänhoitohallitus, asianomaisen metsänhoitovirkamiehen tehtyä 
ehdotuksen, määrää. Syyt tähän ovat: että vasta mitattaissa, 
ostajan jo suoritettua hakkuu- ja vedätyskustannukset kai
kista puista, saadaan selko siitä, mitkä niistä ovat hylky-
puiksi katsottavat; että hylkypuita on vaikea erottaa muista 
puista erikseen myytäviksi, koska kummatkin ovat ladotut 
samoihin kasoihin, sekä e t fe i huutokauppaa puheena olevain 
puiden myymiseksi ennätetä kuuluttaa, koska tavallisesti kohta 
mittauksen tapahduttua tulee kelirikko, ja uitto heti alkaa, 
ja vihdoin koska semmoisten puiden lauttaus ei käy muka
vasti erikseen päinsä. 

Jäljellä on nyt molemmille ulosantotavoille yhteisten 
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tähän kuuluvain määräysten tarkastaminen. Samoin kuin 
yleisissä huutokauppaehdoissa aina vuodesta 1874 aikain on 
määrätty, ehdottaa komiteakin vastaisuudessa yksinomaisesti 
noudatettavaksi säännökseksi, että ostaja velvoitettaisiin itse 
toimituttamaan sekä puiden hakkuu ja sahapölkyiksi katko
minen että metsästä vedätys ja uittaminen, koska yksi
tyinen liikemies kaikissa oloissa saattaa suorittaa tämän mo
nimutkaisen työn halvemmalla kuin kruunu, ja koska siten 
siis saavutetaan edullisimmat kansallistaloudelliset tulokset. 
Myös latvain karsiminen on katsottu voitavan jättää ostajan 
tehtäväksi, sen tapauksen varalle, että hän itse tahtoo hy
väkseen käyttää oksat ja toimittaa karsimisen ennen ulos-
antoajan päättymistä, jossa tapauksessa hänen myös tulisi 
päästä vapaaksi tätä tarkoitusta varten määrätystä maksusta. 

Hakkuuseen nähden on komitea vielä katsonut tarpeel
liseksi ehdotuksessaan säätää, että jos ostajan tai hänen työ-
miestensä huolimattomuuden kautta leimaamattomia puita 
hakataan, on jokainen semmoinen puu korvattava kahden
kertaisella määrähinnalla, joka uhka lienee soveliaampi, kuin 
joku kaikkia tapauksia varten määrätty summa, koska puut 
eri osissa maata ovat eri hinnassa. Mutta kun semmoisissa 
seuduissa, missä metsällä vielä on vähäinen arvo, kylläkin 
saattaisi kannattaa moniaista puista suorittaa kahdenkertai
nen maksu, niin on komitea nimenomaan esittänyt, että sään
nös erityisissä tapauksissa voitaisiin muuttaa. Komitean mie
lestä tarvitaan määräys yleensä kysymyksessä olevassa suh
teessa, sillä jo tätä ennenkin on oikeudenkäyntien välttämi
seksi käytännössä menetelty niin, että leimaamattomat puut, 
jotka hakatessa on huomaamattomuuden kautta otettu mui
den mukaan, on korvattu metsänhoitajan ja vastaanottajan, 
edeltäkäsin sopiman korkeamman hinnan mukaan. On toi
sessakin tapauksessa käytetty tämmöisiä sovinnaisia sakkoja, 
nimittäin jos puuaineita myytäessä kuutiomitan mukaan on 
jätetty pitempi, kuin määrän mukainen kanto; ja on komi
tean mielestä tätä käytäntöä jatkettava, koska se on sove
liaampi, kuin lain kautta määrätty sakko sitä seuraavine 
oikeudenkäyntineen ja rettelöineen. 
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Puiden vedätys metsästä ei sovi tapahtumaan samalla 
aikaa kuin ulosanto, koska niin ollen olisi vaikea välttää pe
toksia. Mutta ei myöskään käy päinsä asettaa yhtä mää
räaikaa, jonka kuluessa vedätys olisi loppuun toimitettava, 
koska rekikeli ei kaikkina vuosina lakkaa samaan aikaan. 
Tähän saakka on pohjois-Suomessa, jossa suuria metsäkaup-
poja tehdään ja on olemassa ainoastaan verraten vähälukui
nen metsänvartijamiehistö, ulosantamista usein kestänyt koko 
Huhtikuun, vieläpä Toukokuun keskivaiheille saakka. Itä-
Suomessa taas on puiden ulosantaminen toimitettu koko tal
ven kuluessa. Tarkoituksen mukaisimmin voitanee asia jär
jestää semmoisen määräyksen kautta, että vedätyksen tulee 
olla täydellisesti loppuun saatettu, missä ulosantaminen al
kaa, mutta että sitä saadaan jatkaa muissa osissa hakkuu
aluetta. 

Säännökseen puuaineiden ulosantamisesta on lisätty, 
että se voisi tapahtua joko lauttausveden ääressä tai jollain 
muulla varastopaikalla, josta metsänhoitaja ja ostaja ovat 
sopineet, mutta ei kuitenkaan jäällä ilman erityisesti saatua 
lupaa. Tapahtuu nimittäin ulosantoja, joissa myytyjä puita 
ei ensinkään viedä uittovesille, vaan ne kuljetetaan rauta
tiellä; ja siihen kieltoon taas, etfei yleensä puuaineita saa
taisi jäälle panna varastoon, on perusteena se seikka, että 
tätä menettelyä on juuri käytetty kavaltamisten keinoksi. 
Viime aikoina on poikkeustapauksissa annettu lupaa puiden 
vedätykseen jäälle ja siinä ulosantamiseen, erityisiä ehtoja 
noudattamalla, ja voitaisiin semmoinen lupa komitean mielestä 
vastaisuudessakin antaa poikkeustiloissa, missä asianhaarat 
sitä vaativat, mutta pölkkyjä ei silloin kuitenkaan saataisi la
toa toistensa päälle, ja mittauksen tai lukemisen tulisi tapahtua 
heti vedätyksen päätettyä. Paitsi tätä on komitea selvyy
den aikaansaamiseksi ja mittauksen helpottamiseksi ehdot
tanut tarkempaa määräystä puiden kokoihin panemisesta. 

Puitten ulosantamisen suhteen on komitean keskuudessa 
vielä lausuttu suotavaksi määräys, jonka kautta ostajalle 
hankittaisiin vakuutus siitä, että hän puittain myytäissä to
della saa kaikki ne puuaineet, joista hän suorittaa hinnan, 
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mutta komitean mielestä ei tämän suhteen saata suurempia 
vaikeuksia syntyä koska ulosantamisessa voidaan saada selko 
siitä, kuinka monta puuta on metsästä otettu, ja niiden pui
den todellinen luku, joista maksu on suoritettava, voidaan 
erehdyksen sattuessa laskea siten, että ulosannettujen ja met
sään jääneiden leimattujen puiden luku pannaan yhteen. 

Niitä säännöksiä Keisarillisen Senaatin kirjeessä 31 päi
vältä Lokakuuta 1873, jotka on huomattu epämukaviksi ja 
jotka ovat antaneet aihetta muistutuksiin, on sekin, että os
tajan tulee välittömästi korvata se metsänhoitomiehistön val
vonta, joka puiden vedätyksessä katsotaan tarpeelliseksi; ja 
kieltämättä onkin luonnotonta, että ostajan on palkattava ne, 
joiden tulee häntä vastaan valvoa kruunun, myyjän etuja. 
Tämä epäkohta kuitenkin saadaan poistetuksi, jos, niinkuin 
komitea on ehdottanut, palkka maksetaan aluksi yleisistä 
varoista, ja ostaja vasta puuaineiden hinnan suorittaessa sen 
korvaa. Tarpeellista ei liene siirtää puheena olevaa valvon
taa kruunun kustannettavaksi suuruudelleen määrättyä kor
vausta vastaan; korvauksen saattaa nimittäin käypäin työ
palkkain mukaan metsänhoitaja maksaa, tarvitsematta pelätä 
rettelöimisiä, etenkin kun tähän saakka tiettävästi vain ani
harvoin on tapahtunut, että ostaja olisi kieltäytynyt maksa
masta metsänhoitajan määräämää palkkiota. 

Sitä vastoin on komitea katsonut olevan syytä säilyttää 
huutokauppakuulutusten aina jälkeen vuoden 1880 sisältämä 
määräys, että ostaja on velvollinen hankkimaan ja kustantamaan 
puiden ulosantamisessa tarpeellisen avun, ynnä päivätyöt, joita 
silloin ehkä tarvitaan puukasojen paljastamiseksi lumesta. 

Vuodesta 1884 aikain on vuotuisissa kuulutuksissa ol
lut määräys siitä, että vedätys on loppuun saatettava kah
den vuoden kuluessa siitä kuin tarjomus hyväksyttiin. Ko
mitean mielestä on tämä määräys vastedeskin pidettävä sään
tönä, kuitenkin siten, että Metsänhoitohallitus erityisestä pyyn
nöstä voi pitentää aikaa vielä korkeintaan kahdella vuodella, 
kuten nykyisinkin on säädetty; tässä tapauksessa tulee os
tajan kuitenkin suorittaa puiden hinnasta korkoa alkuperäi
sestä määräpäivästä lukien. Ruotsissa myydään, niinkuin 
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ennen on kerrottu, puuaineita paljon pitemmällekin ajalle, 
mutta komitean mielestä ei tä tä tapaa ole meille puoltami
nen, koska sen kokemuksen mukaan, joka meidän maastamme 
on saatu, pitkälle ajalle tehdyt välipuheet ovat osottautuneet 
erittäin epäedullisiksi kruunulle, koska puuaineiden hinta vä
liajalla on melkoisesti noussut. Uusien sahalaitoksien perus
tamiselle ja varmentamiselle saattaisi kyllä pitkälle hakkuu-
ajalle ostaminen olla edullista, mutta onpa myöskin tapah
tunut, e t fe i tätäkään tarkoitusta ole saavutettu, koska puu
aineet sittemmin on jaet tu usealle ostajalle, eikä aiottua 
uut ta sahalaitosta ole ensinkään syntynyt. 

Muutamissa kysymyksissä, jotka tosin oikeastaan ovat 
komitealle asetetun tehtävän ulkopuolella eivätkä kuulu eh
dotukseen puuaineiden myynnin tavan ja ehtojen järjestämi
sestä, mutta kuitenkin ovat niiden kanssa yhteydessä, on ko
mitea vielä tahtonut ilmoittaa kantansa. 

Semmoisia on jo aikaisemmin sivumennen kosketettu 
kysymys tarkastuksen aikaansaamisesta puuaineiden myyn
nille maan kruununmetsistä. Kuutiojalka kaupalla myyn
nissä käytetty tarkastuskuutioiminen ei ole ensinkään osot-
tautunut olemaan omiansa tarkoitusta täyttämään. Puittain 
myytäessä taas ei ole käytetty mitään muuta tarkastusta, 
kuin metsäpalvelusväen valvonta hakkuun ja ulosantamisen 
tapahtuessa. Mutta valtiota koskevassa kaupassa on kuiten
kin kieltämättä pantava suuri paino siihen varmuuteen, jota 
tehokas tarkastus tarjoo, ja sitä on sekä kruunu että puiden 
ostaja oikeutettu vaatimaan. Komitea on ottanut punnitak-
seen, eikö tässä tarkoituksessa olisi puolustettava kantojen
kin lukemista puiden varastopaikalla lukemisen lisäksi. Ko
mitean keskuudessa on tosin kantojen lukemista vastaan esi
tet ty: että se käy ylen kalliiksi, koska hakkuuala on jaettava 
palstoihin, että se, ollen riippuvainen apulaisten enemmästä 
tai vähemmästä tarkkuudesta, on epävarma, sekä e t fe i se 
ole perinpohjainenkaan, koska, vaikka asetettaisiin erityinen 
tarkastusmiehistö, tämä ei moniin vuosin ennättäisi palata 
samalle hakkuupaikalle. Mutta komitea on kuitenkin, sa
malla kuin komitea ei ole voinut jä t tää yleensä lausumatta 
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suotavaksi, että tehokas ja mahdollisesti laajin tarkastus 
saataisiin toimeen, tahtonut esittää, eikö kantojen lukemista, 
koska se on erittäin vaikuttava keino tämän tarkoituksen 
saavuttamiseksi, voitaisi ruveta käyttämään, siten että maa 
leimauksen tapahtuessa jaettaisiin sopivalla tavalla lohkoihin, 
joilla tulisi olla niin suuressa määrin kuin mahdollista luon
nolliset rajat, että puiden luku kussakin näistä lohkoista il
moitettaisiin, sekä että itse tarkastuksen toimeenpaneminen 
uskottaisiin joko ylimetsänhoitajille tai erityisesti asetetuille 
tarkastajille; ammattimiesten ja erittäinkin Metsänhoitohal-
lituksen toimeksi olisi kuitenkin jätettävä tarkastuksen tar
kempi järjestäminen. 

Yhteydessä vastamainitun asianhaaran kanssa on komi
tean keskuudessa myöskin ollut puheen alaisena, että met
sänvartija-laitos ja metsänvartijani palkkaus useissa osissa 
maata kaipaisi muutosta siihen suuntaan, että tarpeen vaa
tima vartioiminen kävisi mahdolliseksi ja että kelvollista 
väkeä sitä varten saataisiin, mutta komitea ei ole voinut 
lähemmin ryhtyä tähän asiaan, etenkin koska ehdotusten t e 
keminen siitä kuuluu asianomaisille metsänhoitajille. 

Lopuksi, ja koska olisi melkoiseksi helpoitukseksi puu
aineiden vähittäinmyynnille, on komitea tahtonut toivomuk
sena lausua, että metsänhoitajille uskottaisiin, samoin kuin 
Ruotsissa jahtimestareille, pienempäin rahasummain maksa
misen ja kantamisen toimittaminen. Tosiolot ovatkin käy
tännössä vieneet tähän suuntaan, siten nimittäin, että on 
huomattu tarpeelliseksi, et tä osa metsärahaston hoitajan teh
tävistä todellisuudessa on joutunut metsänhoitajan käsiin, 
joka edellämainitulta saa varoja etukäteen, ja sitten tekee 
niistä metsärahastonhoitajalle tilin. 

Tähän mietintöön liitetään vastalause alamaisimmasti. 
Helsingissä, 24 päivä Tammikuuta 1891. 

AND. J O H . M A L M G R E N 

Carl Nummelin. 
Henrik Heikel. 

Z. J. Stählberg. 

0. A Malm. 
K. L Arppe. 



Ehdotus säännöksille sahapuiden myynnissä 

Suomen kruununmetsistä noudatettavista eh

doista. 

Puuhuutokaupoista. puiden hinnan suorittamisesta ja vakuudesta, 
joka on siitä asetettava. 

§ 1. 
Kaiken sahapuiden kruununmetsistä myynnin tulee, mil

loin ei Keisarillinen Senaatti erityisiä poikkeustapauksia var
ten toisin määrää, tapahtua julkisilla huutokaupoilla, joissa 
puuaineet ostettaviksi tarjotaan puittain, mut ta myöskin voi
daan, asianomaisen metsänhoitajan ehdotuksesta, tarjota kuu
tiomitan mukaan, ei kuitenkaan Oulun, Waasan sekä Kuo
pion lääneissä, joissa yksinomaisesti on käytettävä puittain 
myyntiä. 

§ 2. 
Puiden leimaamisessa, joka on niin tarkast i kuin mah

dollista toimitettava, ovat, ellei toisin säädetä, kaikki puut, 
joiden läpileikkausmitta 7 metrin korkeudella on vähintäin 
25 sentimetriä, merkittävät, siten että puun kaatamisen jä l 
keen on yksi merkki kaadetulla rungolla ja toinen alalleen 
jäävällä kannolla. 

Metsänhoitajain tulee tämän jälkeen valmistaa hakkuu-
ehdotukset ja ennen Marraskuun 15 päivää jä t tää ne yliinet-
sänhoitajille, joitten on ennen mainitun kuukauden loppua 
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lähetettävä ne Metsänhoitohallitukselle, sieltä toimitettaviksi 
Keisarillisen Senaatin tutkittaviksi ja vahvistettaviksi. 

Ennen Maaliskuun loppua sitä seuraavana vuonna jul
kaisee asianomainen Kuvernööri kuulutuksen Elokuun ku
luessa, ajalla jai paikassa, jotka Kuvernööri määrää, toimi
tettavista huutokaupoista, ja tämä kuulutus, jonka tulee si
sältää asialliset kohdat hakkuuehdotuksista, on sopivalla ta
valla yleisön tiedoksi saatettava. 

§ 3 . 
Huutokaupassa saattavat asianomaiset ostohalulliset, 

mieltänsä myöten, antaa esiin todistuksen siitä, e t tä joko on 
asetettu säädetty takaus huutokauppahinnan suorittamisesta 
määrätyllä ajalla ynnä muiden huutokauppaehtojen täyttämi
sestä, tai myöskin, että ostaja vakuudeksi on tallettanut vii
densadan markan suuruisen rahasumman, jos ei talletuksen 
suuruudesta ole toisin määrätty, lääninrahastoon, huutokauppa-
paikkakunnan metsärahastonhoitajalle, tai huutokaupan toi
mittajalle. Jos määrätty vakuussumma on talletettu, niin tu
lee ostajan kolmen viikon kuluessa, siitälukien, kuin on saa
nut tiedon huutokauppa-tarjomuksen hyväksymisestä, Kuver
nöörille antaa semmoinen vakuus koko hinnan suorittami
sesta ja ostoehtojen täyttämisestä, kuin Kuvernööri harkitsee 
tarpeelliseksi, ynnä siitä asianomaiselle metsänhoitajalle 
näyttää Kuvernöörin antama todistus, ennenkuin ostajan huu-
tamain puiden hakkamiseen saadaan ryhtyä. 

§ 4. 
Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä antaa 

asianomainen Kuvernööri ostajille tiedon, niin pian kuin so
veliaasti voi. 

§ 5. 
Sitten kuin ostaja on ottanut puut vastaan, tulee hä

nen tehdä niiden hinnasta lopputili ennen sitä seuraavan Mar
raskuun 1 päivää; j a on lasku puiden hinnasta asianomaisen 
metsänhoitajan toimesta viimmeistään kolme kuukautta en-
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nen määrättyä maksupäivää ostajalle todistettavasti toimi
tettava. 

§ 6. 
Huutokaupassa pidetyllä sekä toimitusmiehen ja ostajan 

allekirjoittamalla pöytäkirjalla, josta oikeaksi todistettu ly
hennysote, pyydettäissä, on ostajan saatavana pidettävä, on 
todistava voima, jonka vuoksi puiden ostosta erityistä väli
kirjaa ostajan kanssa ei tehdä. 

§ 7. 
Jos ostaja laiminlyö huutamainsa puiden ulosottamisen 

määräajan kuluessa, niin myydään nämät uudelleen hänen 
vastuulleen ja puolestaan, ja vaillinki, jos semmoinen syntyy, 
haetaan laillisessa järjestyksessä ulos ostajalta tai hänen ta-
kuumiehiltään. Jos uudessa huutokaupassa ei ketään ostajaa 
ilmaannu, niin uloshaetaan koko hinta; ja on ostajan velvol
lisuus sittemmin yhden vuoden kuluessa huutokaupan jälkeen 
ottaa puut uhalla, että hän muutoin kadottaa kaikki oikeu
tensa niihin. 

Puiden jättämisestä ostajalle. 

§ 8. 
Puittain myytäessä on, huolimatta puuaineiden laadusta, 

jokainen leimattu puu kaadettava ja maksettava; ja on osta
jalla silloin oikeus katkoa puu sen mittaisiin pölkkyihin, kuin 
hän haluaa. 

§ 9. 
Puista, jotka on myyty kuutiomitan mukaan, on ostaja 

velvollinen vastaanottamaan pölkyt, joiden latvaläpileikkaus 
on 22 sentimetriä tai sitä suurempi, j a joiden pituus ei ole 
4 metriä pienempi. 

Puut ovat hakattavat siten, e t fe i 50 sentimetriä pi
tempiä kantoja jätetä, sekä, mutkaisuudesta ja oksaisuudesta 
huolimatta, vastaan otettavat aina 22 sentimetrin latvaläpi-
leikkaukseen asti, sen mittaisina pölkkyinä, kuin ostaja itse ha
luaa; kuitenkin niin, että semmoisia pölkkyjä kuutioidessa, 
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joiden pituus on yli 7 metriä, latvaläpileikkausmitan ja pölkyn 
pituuden mukaan laskettua kuutiosisällystä lisätään 20 °/o, kun 
pituus on 7—9 metriä, ja 25 % , kun pituus on 9—10 metriä. 

Jos ostaja haluaa pitemmän, 22 sentimetrin latvamit-
taisen pölkyn sijaan antaa katkaista puun vielä pienemmän 
latvaläpileikkauksen kohdalta, siten saadakseen kaksi sove
liaamman pituista pölkkyä, niin olkoon hänellä valta käyt
tää puu niin pieneen latvaleikkauskohtaan asti, kuin hän 
hyväksi näkee, ja on silloin latvapölkky säädetyllä tavalla 
kuutioittava pituuden ja pölkyn 20 sentimetrin poikkimitan 
mukaan, sekä kuutiosisällystä lisättävä 20 % , jos pölkyn pi
tuus nousee 7—9 metriin, ja 2 5 % , jos pituus nousee 9—10 
metriin. 

§ io. 
Kuutiomitan mukaan ulosannettaissa lasketaan saha

puun sisällys niinkuin pölkyn pituiselta ja latvaleikkauksen 
poikkimittaiselta lieriöltä. Kun pölkky latvaleikkauksen koh
dalla on kuorimaton, niin vähennetään läpileikkauksen todel
lista mittaa, kuorikin siihen lukuun otettuna, lähinnä vähem
pään sentimetriin; liika poisjätetään kuoren osalta. Jos 
pölkky sitävastoin on kuorittu eikä latvaleikkausmitta ole 
tasaisia kokonaisia sentimetrejä, niin otetaan mitaksi lä
hinnä korkeampi tai alempi sentimetri. 

Terveinä tai semmoisina, joissa ei ole lukuunotettavaa 
vikaa, pidetään niitäkin puita, joissa on yksinkertainen sy-
dänhalkeama, samoin niitä, jotka joksikin osaksi ovat tuu-
lenkuivan, palohaavain tai lahon vahingottamat tai muulla 
tavalla vikaantuneita, jollei vika ole suurempi, kuin et tä 
puusta jää vähintäin 4 metrin pituinen ja 22 sentimetrin 
latvaleikkausmittainen sahattavaksi kelpaava pölkky. Jos va-
hingottumattoman puuaineen poikkimitta on latvaleikkauk
sen poikkimittaa pienempi, niin otetaan edellinen laskun pe
rustukseksi. 

Jos ostaja on metsästä vedätyttänyt leimattuja puita, 
jotka viallisuuden vuoksi eivät täytä edellä mainituita mit
toja, niin on hänellä oikeus vastaanottaa ne kuutiomitalta 
määrät tyä hintaa vastaan. 
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§ 11. 
Joko myyminen on tapahtunut puittain tai kuutiomitan 

mukaan, niin on ostajan velvollisuus maahan hakkuut taa j a 
sahapölkyiksi katkoa puut ynnä pitää huolta niiden vedä-
tyksestä. Mutta latvain karsimisen ja suurimpain oksain le
vittämisen hakkuupaikoille toimittaa, ellei ostaja mieluum
min ulosota oksiakin, sopivana vuoden aikana metsänhoito-
miehistö, josta ostajan on korvaukseksi suorittaminen kruu
nulle viisi penniä joka puulta, minkä hän on velvollinen 
vastaanottamaan; ollen tämä korvaus lääninrahastoon suori
tet tava samalla kuin puiden hinta. 

§ 12. 
Jokaisesta leimaamattomasta puusta, joka on huomaa-

mattomuudesta hakattu, on ostaja, ellei toisin määrätä , vel
vollinen suorittamaan kahta vertaa korkeamman hinnan, kuin 
huutokaupassa on määrät ty . 

§ 13. 
Ostajalla on oikeus heti hakkuun jälkeen poisviedä 

puut, semmoisen valvonnan alla metsänhoitomiehistön puo
lelta, kuin metsänhoitaja pitää tarpeellisena, j a tämän val
vonnan kulungit maksetaan etukäteen yleisistä varoista sekä 
ovat sittemmin puiden hintaa suoritettaessa ostajan korvat
tavat. 

§ 14. 
Puiden hakkuupaikalta vedätystä varten on ostajalla 

oikeus valita tie, joka hänelle on soveliain, sekä tien avaa
miseksi metsänhoitomiehistön katsannon alla toimittaa sen 
raivauksen, joka ehkä käy vält tämättömän tarpeelliseksi. 

§ 15. 
Puiden ostajalle antaminen toimitetaan uittoveden luona 

tai muulla varastopaikalla, josta ostaja ja asianomainen met
sänhoitaja ovat sopineet, ei kuitenkaan jäällä ilman erityi
sesti hankit tua lupaa j a noudattamalla kunkin tapauksen va
ralle annettuja määräyksiä. Ostajan tulee latoa puut selviin 
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kasoihin, joissa ei saa olla enempää kuin kaksi kerrosta, 
sillä tavalla että leimausmerkit puita liikuttamatta tulevat 
näkyviin, sekä että latva- ja tyvipölkyt pannaan eri kasoi
hin, uhalla, että tämä muutoin ostajan kustannuksella toi
mitetaan. 

§ 16. 
Ulosantamista älköön aljettako, ennenkuin vedätys on 

päättynyt. 
Puiden hakkuun ja ostajalle antamisen ajasta sekä pai

kasta, missä antamisen tulee tapahtua, sopivat asianomainen 
metsänhoitaja ja ostaja keskenään, ja ulosantamisessa, joka on 
päätettävä viimeistään ennen Huhtikuun loppua samana vuonna 
kuin vedätys on tapahtunut, tulee ostajan, itse tahi asiamie
hen kautta, olla saapuvilla, hänen poissaolonsa kuitenkaan sen 
toimittamista estämättä, kun toimitusaika siten on määrätty. 
Niiden puiden menetys, jotka sitten saattavat joko joutua huk
kaan tai huomataan vikaantuneiksi, joutuu ostajan vahingoksi. 

§ 17. 
Ostaja on velvollinen hankkimaan ja kustantamaan pui

den ulosantamisessa toimitettavan avun ynnä ne päivätyöt, 
jotka ehkä käyvät tarpeellisiksi puukasain puhdistamiseksi 
lumesta. 

§ 18. 
Myydyt puut ovat hakattavat ja metsästä vedätettävät 

kahden vuoden kuluessa siitä päivästä lukien, jona Keisaril
linen Senaatti on huutokauppatarjouksen hyväksynyt; kui
tenkin voidaan tätä aikaa erityisestä pyynnöstä pitentää vielä 
korkeintain kaksi vuottaa, jossa tapauksessa ostaja on vel
vollinen suorittamaan alkuperäisestä määräpäivästä aikain 
viiden prosentin vuotuisen koron puiden hinnasta. 

§ 19. 
Semmoiset puut, jotka kuuluvat ostettuun puumäärään 

ja jotka ostaja on kaatanut, vaan ei ulosottanut, ynnä hak-
kuupaikalle jätetyt puuosat, tulevat vastamainitun hakkuu-
ajan päätyttyä kruunulle. 
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§ 20. 

K. J. Stählberg. 

Ostaja vastaa lain mukaan kaikesta siitä vahingosta, 
joka hänen syystänsä metsässä tehdään. 

Helsingissä 24 päivä Tammikuuta 1891. 

AND. JOH. M A L M G R E N . 

Carl Nummelin. 0. A. Malm. 
Henrik Heikel. K. Arppe. 
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V a s t a l a u s e . 

Koska en ole kaikissa kohdin voinut yhtyä niihin mie-
lipiteisin, joihin komitea on tullut, niin pyydän alammai-
simmasti saada esittää syyt poikkeavaan ajatukseeni. 

Vaikka komitea on sitä mieltä, ettTei löydy yleistä ko-
kemusperustetta vertaukseen sahapuiden puittain ja kuutio
mitan mukaan myynnin välillä, sekä ettei myöskään tulokset 
viimmeisten vuosien vaihtoehtoisista myynneistä tarjoa min
käänlaista vertausta molempain eri myyntitapain välillä, niin 
komitea kuitenkaan ei ole epäillyt puolustaa siirtymistä puit
tain myyntiin valtion metsistä, sekä että tätä myyntitapaa 
olisi yksinomaan noudatettava Oulun, Waasan ja Kuopion 
lääneissä. Minunkin mielestäni lienee puittain myyminen eri
tyisissä oloissa pidettävä kuutiomitan mukaan myyntiä pa
rempana, mutta useimmat niistä syistä, joilla komitea on 
huomauttanut tä tä paremmuutta, näyttävät kuitenkin mi
nusta olevan oikeutettua tukea vailla. 

Mitä nimittäin ensinnäkin tulee komitean esiintuomaan 
seikkaan, että muka ostajalla puittain myytäissä on täysi va
paus katkoa puut sillä tavalla, kuin hän katsoo itselleen 
edullisimmaksi, niin tulee hänelle juuri sama etu niiden eh
tojen mukaan, jotka komitea on ehdottanut noudatettaviksi 
puita kuutiosisällyksen mukaan myytäessä. 

Mitä tulee sitten komitean arveluun, että ostajan etu 
puittain myytäessä saattaa häntä ulosottamaan kaikki käyt
tökelpoisen puuaineen, ja että sitä paitsi kaikki niin sanotut 
hylkypuut tulisivat metsästä viedyiksi, eduksi uuden metsän 
kasvamiselle, mutta etfei tämä sitä vastoin tapahtuisi kuu
tiomitan mukaan puita annettaissa, niin ja koska pienimit
taisten latvaosain ynnä muiden vähempiarvoisten sahapuuai-
neiden hyväksikäyttäminen riippuu vedätys- ja uitto-oloista 
sekä semmoiset puuaineet, jotka eivät kannata kuljetuskus-



37 

tannuksia, joka tapauksessa luonnollisesti tulevat metsään jä
tettäviksi, ei toinen eikä toinen myyntitapa näytä voivan 
vasta mainitussa suhteessa mitään vaikuttaa. 

Yhteydessä tämän kanssa lienee myöskin huomautettava, 
että hakkuun silmälläpito, joka komitean mielestä voidaan 
tehdä yksinkertaisemmaksi puittain myytäessä, minun käsit
tääkseni joka tapauksessa on tuleva samanlaiseksi, koska 
kavalluksia, epähuomioita ynnä muita saattaa sattua yhtä
hyvin, myyntitavasta huolimatta, sekä myöskin, e tfei erilai
nen menettely leimauksessa, kuten komitea on arvellut, olisi 
tarpeellinen kysymyksessä olevaa myyntitapaa käytettäissä, 
koska tarkka leimaus, ilmoittamalla puiden mitat, molem
missa tapauksissa tuot taa ostohalullisille samanlaisia etuja 
sitä hintaa arvioitaissa, jonka he luulevat voivansa puuaineista 
tarjota. 

Mitä taas tulee siihen tietoon, että 800—1,200 kuutio
mitan mukaan myydyn pölkyn mittaamiseen on tarvittu niin
kin paljon kuin 10—15 miestä, ja että erityisiä apulaisia 
sitä paitsi on tarvittu ulosantamisessa käyttää, niin lienee 
varmaa, että ensin mainitussa tapauksessa melkoinen osa 
apumiehistä on käytetty puukasojen vapauttamiseksi lumesta 
sekä että nämä muutoin ovat olleet huolimattomasti ladot
tuja. Mutta samankaltaisia töitä voi myöskin sat tua puit
tain myytyjä puuaineita ulosannettaissa, eikä myöskään voida 
olla ilman apumiehiä, jotka on määrätty ei ainoastaan ulos-
antojen toimittamista varten vaan samalla hakkuuta silmällä
pitämään, kun suurempia hakkuita tapahtuu, varsinkin jos 
hakkuupaikat ovat pitkän matkan päässä toisistaan. 

Mitä taas tulee komitean väitteeseen, että useista niin 
sanotuista hylkypuista on saatu enemmän sahattavaksi kel
paavaa puuainetta, kuin määrätyt mitat täyttävästä, vioista 
vapaasta puusta, ja että ainakin muutamissa seuduin ostaja 
on saanut senlaatuista tavaraa melkein ilmaiseksi, niin lienee 
ainoastaan huomautettava, että, jos mitan täyttämättömiä 
sahattaviksi kelpaavia pölkkyjä on hylkypuina ulosannettu 
ja semmoisesta puuaineesta määrättyyn hintaan, tämä mi
nun mielestäni on ollut oikeudetonta. 
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Mitä vihdoin tulee siihen kokemukseen, johon komitea 
vetoo, et tä puiden myynnit kirkollisten virkatalojen metsistä 
olisivat olleet komitean kannat taman myyntitavan eduksi, 
niin ei tä tä kokemusta todenteossa lienee olemassakaan, koska 
vaihtoehtoisia myyntejä ei ole niissä tapahtunut ja vertauk
sen tekemiseksi siis puuttuu todellisia perustamiskohtia, 
mutta näyttää sitä vastoin käyvän selville valtion metsistä 
tapahtuneista myynneistä, missä tarkka vertailu on ollut mah
dollinen, et tä kuutiomitan mukaan myynti useimmissa tapauk
sissa on ollut kruunulle monta vertaa edullisempi. 

Mainitsematta en mielestäni myöskään voi jät tää, että 
vaikka komitea on huomannut puiden hinnan laskemisen ja 
tehtyjen tarjouksien tutkimisen kuutiomitan mukaan myytäessä 
riippuvan epävarmoista seikoista, niin on komitea kuitenkin 
tullut siihen päätökseen, että puittain myytäessä edeltäkäsin 
kyllä voidaan päättää, mikä hinta puuta kohti voidaan hy
väksyä, koska on olemassa monivuotinen kokemus siitä kuu-
tiojalkamäärästä puuta kohti, joka eri osista maata on saatu. 
Mutta kun sahapölkkyjen viallisuuksista joka tapauksessa 
voidaan saada tarkempi selko vasta hakkuun ja katkomisen 
tapahduttua, niin täytyy tietysti näin ollen puuaineiden ar
von arvioimisen sitä ennen perustua paljaisiin otaksumisiin 
ja siis tulla perin epävarmaksi. 

Yllä mainitsemiani seikkoja silmällä pitäen ja koska, 
sen verran kuin minulla on ollut tilaisuutta huomata saa
duista ulosantotuloksista, ei ole olemassa oikeisiin tosiseik
koihin perustuvaa kokemusta, kumpiko vielä mainituista 
myyntitavoista olisi edullisempi, sekä koska tarkempi selvi
tys tästä siis on tarpeellinen, erittäinkin nyt puheiksi tullei
siin muutettuihin puitten kuutiosisällyksen mukaan myymistä 
koskeviin ehtoihin nähden, olen päinvastoin kuin komitea 
sitä mieltä, että sahapuita myytäissä puut kaikkialla olisi
vat tarjottavat vaihtoehtoisesti sekä puittain että kuutio
mitan mukaan, semminkin kun tästä ei voisi syntyä min-
käänmoisia haittoja. 

Mitä muutoin tulee komitean ehdottamaan tarkastukseen 
kantojen lukemalla hakkuu paikoilla ja näitten palstoihin 
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jakamalla, niin pyydän saada alammaisimmasti ilmoittaa, että 
minä, en ainoastaan katsoen komitean mainitsemiin kustan
nuksiin sekä tämän tarkastuksen epävarmuuteen suuremmilla 
hakkuualueilla, vaan myöskin koska mielestäni toimenpide 
on epäkäytännöllinen, en puolestani ole ollut osallisena tästä 
esitetyn ehdotuksen laatimisessa, enkä sitä paitsi ole myös
kään voinut yhtyä eräisin muihin komitean lausuntoihin, 
mut ta koska nämä eivät asiaan vaikuta, niin en ole katso
nut enempää selvitystä tästä tarpeelliseksi. 

Carl Nummelin. 



Helsingfors, Kejserliga Senatens tryckeri, 1891. 
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