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JOHDANTO.
Maallamme on tätä nykyä ja tulee toivottavasti
vastakin olemaan ehdottomasti suurimmat tulonsa met
sistään. Ne rahaerät, mitkä maahamme virtaavat karjantuotteilla y. m. taloudellisen työn tuloksilla, ovat
vielä jotenkin vähäpätöisiä niihin summiin verrattuina,
joita metsäntuotteilla saadaan. Sen seikan, että met
sistämme tätä nykyä saamme 6 kertaa suuremmat tulot
kuin esim. karjastamme, luulisi olevan omiaan avaamaan
sokeankin silmät näkemään metsiemme äärettömän tär
keyden. Mutta niin ei näytä käyneen. Yleiseen mieli
piteeseen tuntuu painuneen se vaarallinen, luja luulo,
että sahojen hampaat tätä nykyä jo jyrsivät hienoksi
metsiemme viimeisiä tukkipuita, ja että propsinostajat
korjailevat viimeisiäkin tähteitä. On heittäydytty liika
toivottomiksi ja samalla — toimettomiksi metsiemme
suhteen, ei ajatella, että koska nuo »jätteet» vielä ovat
niinkin suuria, että niistä vuosittain saadaan maahamme
yli sadan miljoonan markan, niin kannattaa niiden jär
kiperäisen hoidon eteen uhrata kumminkin saman verran
työtä ja varoja kuin esim. tuon ainoastaan ^ siitä tuot
tavan karjanhoidon hyväksi, — eihän sen rahan luulisi
sentähden arvottomampaa olevan, että se metsistä saadaan.

Borg, Ohjeita metsänmvynnissä. — 1
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Tuo luulo metsiemme nyt jo tapahtuneesta surkeasta lo
pusta on kumminkin osaksi harhaluulo. Tottahan kyllä
on, että metsien tila on huonon huono toisissa osissa
maatamme ja kautta koko maan, jos metsillä käsitämme
ainoastaan noita yli-ikäisiä, esi-isiltä perittyjä hongikoita,
jotka nyt todellakin ovat olleet ja menneet. Vielä on
meillä sentään metsiä, vielä voimme niistä taitavalla
hoidolla saada suunnattomia tuloja pitkät, rajattomat
ajat eteenpäin, kunhan nykyisestä murrosajasta pää
semme kunnialla ohi.
Tosiasia, jota ei kuitenkaan parhaalla tahdollakaan
voi kieltää, on, että mitättömän pieni osa maahamme
virranneista metsärahoista on solunut metsänomistajien
kukkaroon. Eihän puu vielä ole valmista saha- ja sa
malla rahatavaraa laivan kylkeen kuljetettuna, silloin
kun se metsässä kasvaa; monet on kuljetukset ja ku
lutukset, ennenkuin se maailmanmarkkinoille joutuu ja
rahaksi muuttuu, ja kaikki nuo siirtämiset ja muodon
muutokset kysyvät kustannuksia, mutta sittenkin —!
Niin verrattain korkealle kehittyneet kuin maamme
sahateollisuus ja uittosuhteet suurempien vesien varsilla
jo ovat, ei luulisi noiden kustannusten sentään mahdot
tomiin nousevan. Luulisi metsäin omistajain sentään
saavan edes jonkinlaisia hintoja. Mutta kun yhä vielä
kuulee ja näkee esimerkkejä siitä, miten vankat metsät
menevät aivan polkuhinnoista, miten joka tukkipuun
osalle jää hinnaksi ainoastaan muutamia kymmeniä
penniä, tahi miten toisista metsistä aivan kuin maitoastiasta kermataan pois parhaat puut, ja niistä makse
taan kantohintaa markka tahi pari, vaikka samanlaisilla
puilla aivan saman veto- ja uittomatkan takana toisaalla
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saadaan 5 jopa 6 kertaa suurempi hinta, silloin huomaa
väkisinkin että on myllyssä muukin vika, on ostajien
voitto liika suureksi paisutettu metsänomistajan kus
tannuksella. Kansamme mieleen onkin jo aikoja sitten
polttautunut vakaumus siitä, että myydä metsänsä on
sama kuin tulla »lain varjon alla» julkeasti petkute
tuksi tavalla tahi toisella. Kaupassahan jokainen val
voo omia etujaan; ei ole ajateltavissakaan että ostaja
ryhtyisi myyjän etuja valvomaan tahi päinvastoin. Ja
kun toisella on kaikki ammattitaito, kaikki kokemus ja
— raha puolellaan, toisella ainoastaan syvä tietämättö
myys kaikissa metsäasioissa ja sitäpaitsi useinkin puute
hätyyttelemässä, niin ei ole ihmettelemistäkään että
asiat ovat menneet niinkuin ovat. 99:ssä tapauksessa
100:sta ei ennen myyntiä ole oltu selvillä siitä, mitä
on myyty, ja tuskin koskaan siitä, minkä arvoista myy
mämme tavara on; eipä useinkaan ole tietty paljonko
myydyllä tavaralla edes saadaan kauppakirjan mukaan,
ennenkuin kauppa on tapahtunut. — Kirjaseni olen
laatinut siinä toivossa, että sen kautta kansamme kantajoukko, Suomen maanomistajat paremmin kykenisivät
metsiensä arvoa arvaamaan, taitavammin toimittamaan
arvokkaimman omaisuutensa ajoittain uudistuvan myyn
nin, saamaan silmät auki jo tehtyjen erehdyksien syille
ja välttämään uusia virheitä.
Seuraavassa esitän lyhyesti yksinkertaisimmat ta
vat, miten kauppaan on valmistauduttava, miten on
saatava selville myytävän tavaran paljous ja arvo. Siir
ryn sitten eri myyntitapoihin, esittäen minkälaisiin tu
loksiin ne ovat osoittaneet johtavansa.

Myytävien puiden mittaus ja arvioi
minen.
Ainoa tapa saada täydellisesti selville, mitä tava
raa metsämme sisältää, on puiden lukeminen. Nuo
rempaa metsää arvioidessa ei sentään maksa vaivaa
lukea kaikki puut, ainoastaan pienemmällä osalla met
sää toimitetaan tarkka lukeminen, ja tätä osaa vertailuesineenä käyttäen lasketaan koko metsän puumäärä.

I.

Arvopuiden arvioiminen.

Puita lukiessa ja mitattaessa tulee käyttää »latvamittaa», s. o. toimittaa mittaus ylempänä rungolla, esim.
18 jalan korkeudella maasta. Rintamitta, joka, ikävä
kyllä, aikoja sitten otettiin käytäntöön valtion metsissä,
ei ainakaan yksityismetsissä kelpaa mihinkään, sillä ei
ole minkäänlaista merkitystä, kun on sahapuista kysy
mys. — Sahatukin suuremman tahi pienemmän arvon
määrää sen pienin läpimitta, joka tietysti on sen latvapäässä, eikä suinkaan sen vahvuus puun turpeammalla
kohdalla.
Vahvuuden mittauskoneita on monenlaisia, enem
män tahi vähemmän täydellisiä. Halvimmat koneet
ovat puiset mittahangot, jommoisen voi itse valmis-
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taa jokainen, jolla ei ole aivan »peukalo keskellä
kämmentä». Niitä voi tehdä kaksi- ja yksipuolisia.
Yksipuolista hankoa käyttäen täytyy mittamiehen suu
remmalla huolella tarkata mitä pykälää myöten hanko
uppoaa puun ympäri, eikä yksinkertaisella hangolla voi
eroitella puita yhtä moneen tuumaluokkaan kuin kaksi-

Kaksi- ja yksipuolinen mittahangon maili.
puolista hankoa käyttäin. Mutta oksaisissa metsissä,
etenkin kuusikoissa on kaksipuoleinen hanko, nelihaara
häkkyrä kun on, varsin vaikea liikutella, usein ei sillä
mitenkään pääse puun kylkeen asti. Ja kun metsämme
enimmäkseen sisältävät pienempiä tuumaluokkia, niin
ei ole erittäin suuresta merkityksestä, voidaanko eroi
tella kaikkia suurempia vahvuusluokkia, joihin useim
miten tulee vaan muudan puu,
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Täydellisempiä koneita ovat meillä paljon käytetyt
Karsberg^in*) ja vastakeksityt Häkanzon^in mittasakset.
Mitattaessa kiinnitetään hangot tahi sakset riuvun
päähän, jonka tulee olla 18 jalkaa pitkä, jos mittaus
tällä korkeudella toimitetaan. Jos ei puita mitat
taessa leimata, ovat ne jollain muulla tavalla merkittä
vät, esim. kovelimella tahi pistämällä niiden kuoreen
pieniä tikkuja eli lastuja. Jokainen mitattu puu mer
kitään eri sarekkeeseen aina vahvuutensa mukaan, siten
että 8, 9, 10, j. n. e. tuumaiset puut tulevat eri sarekkeisiin, männyt ja kuuset erilleen.
Täysin tarkkaa kuvaa puista emme sentään saa
sillä, että merkitsemme ainoastaan puiden luvun ja vah
vuuden mittakorkeudella. Tarkemman kuvan saamme
merkitsemällä muistiin tämän ja myöskin puista lähte
vien latvatukkien lukumäärän ja niiden silmämääräisesti
arvioidun vahvuuden. Tämä käy päinsä siten, että
mittaaja, mitattuaan puun vahvuuden mittakorkeudella,
jättää hangonvarren seisomaan puuta vastaan ja käyt
täen tunnettua varren pituutta vertailuesineenä, hakee
sen paikan, missä seuraava 16 tahi 18 jalkaa päättyy,
ja arvostelee puun vahvuuden sillä kohdalla. Vasta
tämän tehtyään ilmoittaa hän ylösottajalle mittausten
tulokset, huutamalla esim.: »mänty 10, — latva 16 ja
8»; (männyn tyvitukki 10 tuumaa, latvapölkky 16 jal
kaa pitkä ja 8 tuumaa paksu) tahi: »kuusi 13, — latva
18 ja 10, — 16 ja 7» (kuusen tyvitukki 13 tuumaa,
keskitukki 18 jalkaa pitkä, 10 tuumaa paksu, latvapölkky 16 jalkaa pitkä, 7 tuumaa paksu). — Tyvitukit

*) Saadaan m. m. Suomen Puusiemenkaupasta Tampe
reella, hinta Smk. 25.
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merkitään erilleen, keski- ja latvapölkyt erilleen esim. seuraavalla sivulla olevalla tavalla järjestettyihin sarekkeisiin.
Tyvipölkkyjen lukumäärä ilmaisee samalla puiden
lukumäärän. Silmämitta on aina epävarmaa, joten latvapölkkyjen mitat eivät tule täysin tarkkoja. Mittaa
malla kaatuneita puita voidaan sentään silmää sen ver
ran totuttaa, etPei suurempia erehdyksiä tule tehdyksi.
Kun meillä on tiedossamme se pölkkymäärä, mikä
puistamme lähtee, tulee meidän laskea paljonko siitä
sahattuna saadaan erilaista sahatavaraa. Käyttämällä
esim. Ruotsissa ilmestyneitä »Illustrerade sägningsinstruktioner», kirj. P. W. Ruhlin, voi sahaukseen pe
rehtymätönkin saada selville minkälaista sahatavaraa
kustakin 7", 8", 9", 10" j. n. e.*) tukista saadaan.
Puista lähtevän sahatavaran kuutiomitan laskeminen
suoraan ulkomaankaupassa käytettäviksi (Pietarin) StanderPeiksi (165 Engl. kuutiojalkaa sahatavaraa) käy hel
poimmin päinsä käyttämällä apunaan erityisiä kuutioimistauluja, joista tässä vaan mainitsen ruotsinkielisillä
selityksillä varustetun »Bara siffror» nimisen, kirj.
Karl Mellqvist (ei pidä sekoittaa saman tekijän pienem
pään teokseen »Pelkkiä numeroita III», joka ei tähän
tarkoitukseen kelpaa!) — Tarkkojen tuloksien saavut
tamiseksi on tarpeen tietää montako Standerttia 4 "x
11", 3"x9", 2"x9", 2"x7", 2|"x6" j. n. e. puista
saadaan, sillä erivahvuisella sahatavaralla on aivan eri
laiset hinnat. Lankkujen hinta on usein 2 kertaa,
battensien 1 ^ kertaa korkeampi kuin lautojen. Otta
malla selvä siitä, mitä viimeisissä kaupoissa on mak-

*) Tuuma merkitään tavallisesti ", jalka ', siis 18'x9" =
18 jalkaa pitkä, 9 tuumaa vahva puu tahi pölkky.
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settu Standertfilta kunkin vahvuisia sahatavaroita, voimme
laskea puistamme lähtevän sahatavaran arvon. Sahatavarain hinnoista ulkomaanmarkkinoilla saamme tar
kimmat tiedot ruotsalaisesta »Svensk Trävarutidning»istä,
mutta se on kovin kallishintainen pienen metsänomis
tajan pitää. Suomen Metsänhoitoyhdistyksen pieni,
helppohintainen (1 mk. 50 p. vuodessa) aikakauskirja
»Metsänystävä»kin usein sisältää luotettavia tietoja puutavaramarkkinain tilasta. On niitä joskus näkynyt suu
remmissa sanomalehdissämmekin, vaikkeivät näiden vii
meksimainittujen tiedot aina ole varsin todenperäisiä
olleet.
Moni tyytyy vähemmän tarkkoihin laskutapoihin,
joissa vältetään näin pitkät ja monimutkaiset menette
lyt. Kokemuksesta tiedämme, että erivahvoja, mutta
18' pituisia pölkkyjä menee suunnilleen seuraavat mää
rät Standerttiin sekasahatavaroita: 6'' — 72 kpl.; 7"
— 49 kpl.; 8" — 37 kpl.; 9" — 31 kpl.; 10" -- 25
kpl.; 11" — 19 kpl.; 12" — 16 pl.; 13" — 14 kpl.;
14" — 11 kpl.; 15" — 10 kpl.; 16", — 9 kpl. Kun
yhdestä pölkystä nykyään otetaan mitä erilaatuisimpia
sahatavaroita, ei tämmöistä laskutapaa käyttäen voida
käyttää muuta kuin sahatavaroista saatuja keskihintoja.
Ja tämä tekee laskut vähemmän tarkoiksi.
Missä puut ainoastaan ovat mitatut ja luetut,
muttei tyvi- ja latvatukit ole merkityt erittäin, käy
puista lähtevän sahatavaran arvon laskeminen vieläkin
epävarmemmaksi. Vanhassa, vartevassa metsässä, missä
puut ovat parempimuotoisia, siis ei katolatvaisia, saa
daan Standertti sahatavaraa suunnilleen seuraavasta
määrästä 18' korkeudella mitattuja puita: 72:sta 6 tuu-
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maisesta puusta; 36:sta 7 tuumaisesta; 24:stä 8 tuumaisesta; 19:sta 9 tuumaisesta; 14:sta 10 tuumaisesta;
ll:sta 11 tuumaisesta; 9:stä 12 tuumaisesta; 7,5 sta
13 tuumaisesta; 6,3:sta 14 tuumaisesta; 6:sta 15 tuu
maisesta ja 5,6:sta 16 tuumaisesta puusta.
Mutta puumme eivät vielä olekaan valmiiksi sa
hattuja ja laivaan kuljetettuja, nehän vielä kasvavat
metsässämme! — Siitä summasta, mihinkä laskuissamme
olemme tulleet, on meidän tehtävä monet vähennykset,
ennenkuin saamme selville puiden arvon nykyisellä ase
mallaan. Ensinnäkin hakkuu ja vetokustannukset, sitten
uitot, sahaukset, lastaukset, liikkeessä kiinni olevien pää
omien korot, tappion varaprosentti y. m. Tässähän se pahin
este kohtaakin, joka tekee myyjälle erittäin vaikeaksi puittensa arvon laskemisen. Hakkuu ja vedätyskustannukset voimme kyllä verrattain helposti laskea, kun otamme
selville paljonko paikkakunnallamme on nykyään siinä
työssä palkkoja maksettu. Mutta uittokustannuksien
perille on meidän miltei mahdotoin päästä, täytyy tyy
tyä arviolukuihin, uittoa kun yhtiöt melkein yksinomaan
harjoittavat, ja ne eivät tuloksistaan suuria syrjäisille
ilmoittele. Sahauskustannuksista kuulee useimmiten
mainittavan niiden tekevän noin 25 Smk. Standertille,
lastauskustannukset tuskin nousevat 10 Smk. korkeam
malle Standerttia kohti.
Vasta kaikkien näiden kustannusten vähennettyä,
saamme selville puumme arvon metsässä. Jakamalla
tämän summan puuluvulla saamme selville sen »kanto
hinnan», mikä meidän tulisi saada. Sanoin tulisi
saada, sillä aniharvoin saamme metsällämme sen täyttä
arvoa.
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II.

Nuoremman metsän arvioiminen.

Nuoremmassa ja siis samalla vähempiarvoisessa
metsässä ei useimmiten maksa vaivaa lukea joka puu,
vaan tyydytään siihen, että tarkasti arvioidaan pie
nempi osa, esim.
tahi
metsästä. Mukavammin
tapahtuu tämä arvioimi
nen linjojen eli vyöhyk
keiden avulla. Teen tästä
erittäin käytännöllisestä
menettelytavasta selkoa
B. Ericssonein*) mukaan:
»Kun tangoitettuja
linjoja harvoin löytyy,
käytetään
kompassia
suunnan määrääjänä.
»Kun avara metsä
alue on linjoittain ar
vioitava, täytyy ensiksi
käydä siihen yleisesti
tutustumassa, jolPei eri
koiskarttoja ole saata
vina.
»Koska arvioimislinjain eli vyökykkeiden summaesit
tää keskimääräistä metsänlaatua, tulee ne asettaa niin, että
mikäli mahdollista erilaatuisen, paremman ja huonomman
metsän läpi kuljetetaan. Erittäin tärkeätä on, etteivät
linjat kulje yksinomaan pitkin metsämaan selänteitä, joilla
tavallisesti on huono kasvu, eivätkä myöskään pitkin

*) B. Ericsson: Oppi- ja käsikirja metsätalouden järjeste
lyssä. I osa. Metsänarvioiminen.
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laiteita, joissa tavallisesti löytyy suurin määrä täysi
kasvuisia puita, vaan niiden tulee käydä poikki maaneroituksien. Vaikkei olekaan välttämättömän tarpeel
lista vedättää vitjoja puiden luvun selville saamiseksi,
tehdään se kuitenkin kernaasti, etenkin sellaisilla pai
koilla, missä pinta-alasta ei ole tietoa eikä löydy kart
toja. —
»Otaksumme, että meidän on linjoittain arvioitava
yllä olevan kuvion näköinen metsämaa; 5 -g- alasta on
luettava.
»Kun 5 § alasta on arvioitava, tarkoitetaan sillä,
että jokaiselta 100 metrin matkalta 5 metrin, tahi 200
metrin matkalta 10 metrin levyinen kappale erikoisesti
arvioidaan, tai jos ajattelemme 200 metrin levyistä
sarkaa, niin on siitä 10 metrin levyinen vyöhyke esim.
pitkin saran laitaa erikoisesti arvioitava. Joka tapauk
sessa otaksumme erikoisesti arvioitavan alan edustavan
koko metsän keskimääräistä kasvullisuutta. Meidän
tulisi siis pisteestä A, kohtisuoraan AB vastaan, suun
taan AC mitata 200 metriä ja tästä pisteestä asteisiin
jaetun kompassin avulla käydä linjaa CD kohtisuoraan
suuntaan AG vastaan, sekä molemmin puolin käymälinjaa CD laskea puut yhteensä 10 metrin levyiseltä
vyöhykkeeltä.
»Päästyämme D:hen mittaamme taasen 200 m. suun
taan DE, kohtisuoraan käymäämme suuntaa CD vas
taan, ja pisteestä E lähdemme edellisen suunnan CD
kanssa yhdenmukaisesti EF pitkin vastaiselle rajalle.
Näin jatkamme kunnes olemme kulkeneet koko alueen
läpi tämmöisiä keskenään yhdensuuntaisia ja yhtä le
veitä vyöhykkeitä pitkin.
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»5 -g- alasta voimme muuten arvioida panemalla
linjat seuraavalla tavalla:

CD

2.
S
O
:
tr

VJ

pr
pr

rD

SO:
l—l
OT
o

CO
o
o

ro
Oi
o

CO
o
o

*

*

V

B

*

H5:
OS:
tr

*

O
S
OS
3

0
100

i—1
S ol—l
Ci
01 ro
. C
ro
x . O * en
O H-* o
(—»
O
8
o

II

Il

II

II

OI

Oi

OI

OI

©!©

©i©

©1©

©!©

14

»Huomata kumminkin tulee, että vaikka vyöhyk
keet tehdäänkin leveämmiksi sen mukaan kun niiden
keskilinjan etäisyys toisistaan kasvaa, tarkkuus eri-ikäisessä metsässä tästä vähenee. Tosin sen kautta välte
tään monta reunapuuta, joihin tiheään asetettujen vyöhykkeitten rajat sattuisivat, mutta kumminkin on har
vaan asetetuista vyöhykkeistä syntyvä virhe suurempi,
sillä huomattavia erilaisia metsikköjä aina jää väliin.
»Kun edellä kerrotulla tavalla on kuljettu'5 yli
koko metsän vyöhykkeitä pitkin, ja niiltä luetut eri
mittaiset puut erikseen ovat yhteenlasketut, on jälellä
vain vastaavaa suuruutta olevien koko metsässä löyty
vien puitten laskeminen.»
»Kun pienemmät puut (polttopuut, paperipuut y. m.)
ovat vyöhykkeillä mitatut, järjestetään ne luokkiin ja las
ketaan joka luokalle keskimääräinen koepuu, joka sitten
kuutioidaan. Suuremman tarkkuuden saavuttamiseksi
on tapana kaataa useampia koepuita erilaisilta kasvu
paikoilta. Kuutioittujen puiden perusteella lasketaan
sitten jokaisen luokan kuutiosisällys.» —
Puiden mittaus näillä vyöhykkeillä on mukavin
toimittaa rinnankorkeudella, kun on kysymys ainoas
taan pienemmän puutavaran arvioimisesta. Mitattaessa
ovat puut eroitettavat 2 cm vahvuusluokkiin. Pie
nempiä puita kuin 8 cm rinnankorkeudella läpimit
taisia ei käytännöllisiä tarkoituksia varten maksa vai
vaa mitata. Vähänkään suuremmissa metsissä on kaa
dettava ja kuutioitava vähintäin yksi, laadunomainen
koepuu kutakin 2 cm paksuusluokkaa kohti. Kaadet
tujen koepuiden kuutiomäärä saadaan kaavan P = 3 ,i 4
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X ——

mukaan, jossa L on puun läpimitta rungon

puolella korkeudella, K puun pituus. — (Tässä on tark
kaan muistettava, että L:n ja K:n arvoja kaavaan pan
taessa, ne ovat merkittävät samassa mitassa, esim. cm
tahi dm, eikä toinen centimetreissä, toinen ehkä met
reissä!) — Koepuun kuutiosisällys kerrotaan paksuusluokan puuluvulla, joten saadaan tietää montako kuu
tiometriä vyöhykkeillä on puita, jotka täyttävät 8, 10,

12, 14 j. n. e. cm rinnankorkuedella. Eri puulajien
kuutiomäärät ovat laskettavat erikseen.
Jos arvioimisvyöhykkeillä on arvioitu 5 -g- eli
koko metsämaasta, niin ovat saadut puumäärät vielä
kerrottavat 20:llä, jotta saisimme tietää montako kuu
tiometriä koko metsässä on kunkin lajin tavaraa. Saa
dut tulokset ilmaisevat puumäärän kiinteässä mitassa.
Kun halkoja, hiomapuita, propsia y. m. aina myydään
irtonaista, pinomittaa käyttäen, tulee saadut tulokset
vielä kertoa 1 ,5 :11a, jotta saisimme tietää puumäärän
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paljouden irtonaisessa mitassa. 2 m3:stä kiinteää mit
taa saamme nimittäin suunnilleen 3 m3pinomittaa.
Ainoastaan aivan pienissä metsissä voi joskus olla
syytä yhdistää useampia 2 cm paksuusluokkia samaan
koepuuluokkaan, jottei tarvittaisi kaataa kovin monta
koepuuta. Käytännöllistä tarkoitusta varten on sopi
vinta yhdistää 8, 10 ja 12 cm:n puut toiseen koepuuluokkaan ja 14, 16, 18 ja 20 cm täyttävät toiseen.
Miten keskimääräinen koepuu haetaan eri vahvoista
puista kootulle koepuuluokalle, selviää ehkä parhaiten
seuraavasta kaavasta:
Puiden
luku

L ä p im itta
cm
a

b

L ä p i
m ittojen
sum ma

P u id en luku M u otolu okan
Koepuun lä p i
m uotoläpim ittojen
m itta cm
luokassa
sum m a

d

c= ax b

e
d

8

165

1 ,3 2 0

10

102

1 ,0 2 0

12

110

1 ,3 2 0

14

125

1 ,7 5 0

16

89

1 ,4 2 4

18

100

1 ,8 0 0

) 3 '6 6 0 =
+ u
| (165+102 11 (1320
1'020 +
j (¥
j +H 0) J 1'320)

=
t V0)

1

1

Kun olemme laskeneet keskimääräisen koepuun
läpimitan, haemme koepuuluokalle muoto-omaisen puun,
joka täsmälleen täyttää tuon lasketun mitan. Kuutioimme
sen edellä kerrotulla tavalla. Kerromme saadun kuu
tiomäärän koepuuluokan puuluvulla. Muuten on menet
tely kuten edellä kerrottu.
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Eri tavaralajien hinnat paikkakunnalla tiedämme,
pienen puutavaran ostoahan harjoitetaan samoilla paik
kakunnilla joka vuosi, pitkäin aikain kuluessa. Hak
kuu- (teko-) ja vetopalkat ovat tietyt kuutioyksilöä kohti.
Helppo on jokaisen pitemmittä neuvoitta laskea arvioi
dun pienemmän puutavaran hinnan metsässä.

Borg, Ohjeita metsänmyyrmissä. — 2

Myyntitavat.
I.

Summakauppa.

Kun joltakin paikkakunnalta on alettu metsiä os
tella, on melkein aina summakauppa, useinkin pitkä
aikaisen metsän vuokraamisen muodossa, ollut ensim
mäinen kauppamuoto, mikä on tullut käytäntöön. Summakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa ostaja oikeutetaan
kysymyksessä olevasta metsästä

kaadattamaan kaikki ne

puut, jotka täyttävät kauppakirjassa määrätyn pienimmän
mitan , ( joka joskus voi olla kokonaan määräämätöinkin,
jolloin siis myydään kaikki kasvavat puut) ja missä hinta
on kerta kaikkiaan määrätty,

siis kokonaan riippumatoin
siitä suuremmasta tahi pienemmästä puumäärästä, mikä
metsästä kaadetaan.
Aikoina, jolloin metsälle ei osattu antaa minkään
laista arvoa, jolloin jokainen markka, mikä työttä ja
vaivatta saatiin metsäperintöjä myymällä, oli ikäänkuin
suorastaan taivaasta tipahtanut Herran armolahja, sil
loin tehtiin summakauppoja oikein tukuttain, ja muis
tot noista kaupoista tulevat kauvan elämään niillä paik
kakunnilla, missä metsät tuolla tavalla pikkurahoiksi
muutettiin. Jokainen lie kuullut kerrottavan miten
kymmeniä tuhansia tukkia sisältävät metsät myytiin
yhtä jauhosäkkiä vastaan! Mutta myöhempinäkin ai-
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koina, aivan näinä vuosina on tätä samaa myyntitapaa
käyttäen tultu hämmästyttäviin tuloksiin, on saatu 10
ja 15 penniä samanlaisilla puilla, joilla naapuri on saa
nut useampia markkoja kappaleelta. Luulisi kansamme
jo vihdoinkin miehissä päässeen perille tämän myyntitavan erinomaisista tuloksista, mutta yhä vielä ilmestyy
mielettömiä summittain myyjiä ikäänkuin unteloita kar
huja pesistään keväällä. Aivan uskomatoin tietämättö
myys ja kevytmielisyys on myyjissä yleinen näissä kau
poissa. Muuten ollaan usein niin tavattoman tarkkoja
kaikissa kaupoissa, otetaan selville hinnat ja kurssit, mita
taan ja punnitaan tarkkaan, vaikka useinkin on kysymys
muutamista penneistä. Metsissä löytyvistä tuhansista ei
pidetä väliä, lahotkoot sinne tahi korjatkoon ne sieltä
joku »tukkilainen» pilkkahintoihin! — Hyvin harvoin
tulee metsä luetuksi ja arvostelluksi myyjän puolelta,
vaikka apua olisi hyvinkin helposti saatavissa. Vasta
jälestäpäin selviää metsän arvo myyjälle, silloin kuin
puut ovat kaadetut ja rantaan vedetyt, ja hänen met
sästään ei ole muuta jälellä kuin yksi hylkypuu siellä,
toinen täällä äänenkantomatkan päässätoisistaan, — silloin
kyllä asia selviää katumuksen muodossa, mutta tietysti
liika myöhään. Ennen kauppaan ryhtymistä olisi aina
tarkkaan luettava, otettava selville montako puuta tu
lee kaupassa olemaan ja minkälaisia ne ovat. Ei ole
näet sillä hyvä että tiedämme metsässämme olevan niin
ja niin monta määrätyn pienemmän mitan, esim. 8" .
18' korkeudella täyttävää puuta, on yhtä tärkeää tietää
montako on mäntyä, montako kuusta, montako puuta,
jotka täyttävät 8", montako 9", 10", 11" j. n. e. täyt
tävää puuta. Vasta kun meillä on noin tarkat tiedot

20

metsästämme, silloin vasta on meillä ehkä suunnilleen
selvillä sen arvokin, ja tiedämme minkäverran sillä olisi
saatava hintaa, jottei tulisi katumakauppa.
Usein sattuu sentään erehdyksiä, vaikka onkin
näin otettu asiasta selvä; kauppakirjaa tehdessä pan
naankin mittamääräys hieman toisenlainen kuin lukiessa.
Ollaan kyllä useimmiten selvillä siitä, että tuuma enempi
tahi vähempi vahvuusmitassa merkitsee monta sataa
jopa tuhattakin puuta. Mutta harvemmin huomataan
antaa täyttä arvoa mittakorkeudelle. Eräässä aivan ny
kyään tehdyssä kaupassa oli puut luetettu 18' korkeu
della. Hinnasta kinastellessa suostui myyjä »kaupan
päällisiksi» alentamaan kirjoihin pantavan mittakorkeuden
14 jalkaan, uskossa, ettfei se niin suuria tee. Seuraus
oli kuitenkin se, että hän tuli saamaan noin 35 penniä
puulta, sensijaan että olisi saanut 1 mk. 30 p. jos
olisi suostunut ostajan ensi tarjoukseen ja pidättä
nyt 18' raittakorkeutena, niin tavattoman paljon löytyi
puita, jotka mahtuivat tuohon alempana tapahtuvaan
mittaan. Tuommoiset erehdykset ovat tietysti tarkkuu
della ja — raittiudella kirjaintekotilaisuudessa vältettä
vissä. Ja jos huolella ajamme summakaupalla myyntiä,
voimme kyllä saada hyviäkin hintoja, vaikkei se niin
usein taida tapahtua. —
Kokonaan jättämällä huomioonottamatta ne huonot
rahalliset tulokset, joihin tämä myyntitapa kaikkialla
on johtanut, on sillä eräs toinenkin huono puoli, joka
ei suinkaan ole vähemmän tärkeä. Metsänhoidolliselta
kannalta on tämmöinen, täsmälleen määrättyä pienintä
mittaa noudattava hakkuutapa erittäin turmiollinen.
Jos ei metsä entuudestaan ole aivan harvaa, ei täm-

21

moisen hakkuun kautta muodostu minkäänlaisia siemennysaukkoja, joilla männyntaimet pääsisivät varttumaan.
Metsä vaan harventuu, vanhat puut poimitaan yksitel
len pois, ilman että samalla valmistuu tilaa uusille
puille varttua. Tämmöisen hakkuutavan kautta kuusi
vähemmän valoa vaativana usein liian runsaasti tun
keutuu harventuneen mäntymetsän sekaan semmoisillakin kuivilla, laihoilla kangasmailla, missä sillä ei ole
tarpeeksi hyvä kasvupaikka. Entisen uhkean mänty
metsän sijaan saadaan kitukasvuinen kuusikko, joka
ei koskaan voi vahvaksi varttua, joka useimmiten on
sydänlahoa jo ennenkuin se on saavuttanut puoltakaan
tukkipuun vahvuutta.
Usein tämmöisessä hakkuussa kaatuu ainoat siemennyskykyiset puut laajoilta palomailta. Metsässä
löytyy mitan täyttäviä puita, jotka vielä ovat parhaassa
kasvussaan, jotka lyhyessä ajassa voisivat varttua kal
lisarvoisiksi arvopuiksi — kaikki ne kaatuvat kesken
aikojaan. Toiset puut ovat syystä tahi toisesta jo lo
pettaneet kasvunsa, niissä on ehkä vian alkuja, jotka
muutaman vuoden kuluttua pilaavat koko puun, mutta
kun eivät mittaa täytä, jäävät ne metsään lahoomaan
ja estämään parempien puiden kasvua. Metsän käyttö
ei koskaan kannata, elVemme luovu summittaisista toimen
piteistä ja ala myydessäkin ottaa huomioon eri puuyksikauvemman kasvattamisen kannattavaisuutta! —
Summakaupassa se on mahdotointa!
Kalliisti on kansamme saanut maksaa tietonsa
siitä, miten epätäydellinen ja huonoihin tuloksiin vievä
tämä summakaupalla myynti on ollut ja vieläkin on—.
»Tieto paljon maksaa, tietämättömyys vielä enemmän!»

löiden

22

— Ainoa tapaus, jolloin metsästäkin on summakaupalla
luovuttava, on kun koko talo pohjineen päivineen myy
dään. —
II.

Kantokauppa.

Kantokaupassa suoritetaan maksu jokaiselta puulta
tahi rungolta, joka täyttää jonkun määrätyn mitan ja si
sältyy kauppaan.

Se on tietääkseni kehittynyt vasta
myöhempinä aikoina, senjälkeen kuin myyjät yleisem
min alkoivat summakauppoja kammoa. Tätä myyntimuotoa ei juuri käytetä pienempiä puita myydessä.
Kantokaupassa ei voi tulla semmoisia yllätyksiä kuin
summakaupassa, tässähän määrätään täsmälleen mikä
hinta puista on maksettava kappaleelta.
Tähän tapaan tapahtuvat kaupat voimme jakaa
kahteen jotenkin jyrkästi toisistaan eroitettuun ryh
mään: l:o kaupat, joissa myytävät puut ovat määritel
lyt ainoastaan kauppakirjassa, ja 2:o joissa myytävät
puut jo ennen kaupan solmiamista ovat merkityt myy
täviksi, s. o. »leimatut».
Edellistä tapaa käyttäen määrätään kauppakirjassa
hinnassa tavallisesti seuraavasti* »Jokaisesta terveestä
ja suorasta mänty- ja kuusipuusta, joka 00 jalan kor
keudella maasta mitattuna täyttää 00 Engl. tuumaa,
maksaa ostaja 00 mk. 00 penniä j. n. e.» — — Täs
sähän on nyt kyllä puut määritelty niin hyvin kuin
voi vaatiakaan kauppakirjalta. Ostaja on sitoutunut
maksamaan tuon sovitun hinnan jokaisesta »terveestä
ja suorasta» puusta, joka kysymyksessä olevasta met
sästä löytyy. Ankarampiä ehtoja ei hänelle voida
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kauppakirjassa asettaa. Eikähän kukaan ajatteleva myy
jäkään voi vaatia, että hänelle monimutkaisista, laho
puista maksettaisiin sama hinta kuin terveistä tukkipuista.
Mutta tämä sama laatumääräys antaa myöskin ostajalle
vapaat kädet toimittaa hakkuu, miten vaan hän haluaa.
Nyt ei hänelle enää olekaan edullista saada metsästä
niin monta puuta kuin suinkin, sillä nyt hänen on mak
settava jokaisesta kaatamastaan puusta. Päinvastoin!
— hänelle on eduksi ottaa ainoastaan kaikkein parhaat,
kaikkein arvokkaimmat puut ja maksaa niistä tuo so
vittu hinta. Ei ole poikkeustapaus se, jolloin ostaja
kauppakirjassa määrätyn pienemmän mitan asemasta
käyttääkin paria tuumaa suurempaa minimimittaa ja jättää
seisomaan melkein kaikki pienemmät puut sillä selityk
sellä, että ne ovat joko viallisia tahi ei aivan suoria.
Useampi puu on sen verran kaareva tahi on siinä joku
mutka, että sen hyvällä tahdolla voi vääräksi nimittää!
— Eräässäkin aivan vastikään tehdyssä kaupassa oli
myyjä luetuttanut metsässään lähemmäs 5,000 mitan
täyttävää puuta. Kauppakirjaan pantiin edellä esitetty
määräys, ja ostaja sen nojalla hakkauttikin ainoastaan
noin 4,000 puuta, jättäen jälelle kaikki puut, joista ei
laskenut itselleen tulevan tarpeeksi voittoa. Mikä va
hinko tästä parhaimpien puiden valikoimisesta on myy
jälle, käy helposti selville, kun tiedämme että kaupassa
määrätty hinta aina on jonkinlainen keskihinta, jota
laskiessa on otettu huomioon sekä paremmat että huo
nommat puut, ja sitten kuitenkin siihen hintaan otetaan
ainoastaan parhaimmat puut, ja huonommat, joiden arvo on
tuota keskihintaa alempi, jätetään. Asia ei ole sillä paljon
kaan autettu että, kuten eräillä paikkakunnilla viime
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aikoina on ruvettu tekemään, puut kauppakirjan alle
kirjoittamisen jälkeen merkitään sekä ostajan että myy
jän asiamiesten valvonnan alla. Selvähän on, että tässä
tulee myyjän etu hieman paremmin valvotuksi kuin jos
ostaja yksin saa valitsemisen toimittaa. Mutta ensin
näkin mielipiteet siitä, mitkä puut kauppakirjan mu
kaan ovat merkittävät, mitkä ei, eivät tahdo käydä yh
teen, siinä on palveltava kahta herraa, se on vaikeata,
tuottaa kinastusta ja tavallisesti käy niin, että ostajan
mielipide sittenkin jää voitolle. Ja toiseksi, toimitetta
koon tämä jälkeenpäin tapahtuva leimaus miten tun
nollisesti tahansa, mitään metsänhoidollisia periaatteita
siinä ei voida noudattaa, kädet ovat liiaksi sidotut jo
allekirjoitetun kauppakirjan kautta.
Parhaimmissakin tapauksissa tulee metsä tämmöi
sen hakkuun jälkeen samanlaiseen tilaan kuin summakaupoista puhuessa mainitsin. Mutta missä ostaja omin
päin on päässyt puut valikoimaan, siellä on metsä hak
kuun tapahduttua hirveän näköinen ja pilalla pitkiksi
ajoiksi eteenpäin. Paremmat puut ovat poissa, metsä
täynnä vähemmän arvokkaita, kaarevia, puoliviallisia,
useinkin kasvunsaheittäneitä puita, joista jokainen huo
maa, ett;ei niistä koskaan kunnon puita vartu. Ja
noita huonoja jättöpuita on sentään siksi paljon, että
ne estävät elinvoimaisten nuorten puiden kasvun, tu
kahduttavat taimiston ja tekevät siten metsän vähem
män tuottavaksi.
Metsän myyntihakkuu, samoin kuin kaikki muut
kin hakkaukset olisivat toimitettavat ja voidaan toimit
taa siten, että samalla kun metsästä otetaan talteen,
korjataan pois jo karttuneita säästöjä, samalla valmis-
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tetaan metsään jääville puille tilaisuus lisättyyn kas
vuun ja taimistolle varttumiseen. Näitä vaatimuksia,
jotka metsiemme tulevaisuudelle ovat niin äärettömän
tärkeitä, ei mikään myyntitapa voi täyttää, jossa pui
den kaato tapahtuu ainoastaan ostajan etua silmällä
pitäen s. o. hänen laatimansa kauppakirjan perusteella
ja yhtä ainoaa ehdottomasti sitovaa, pienintä mittaa
noudattaen.
Ainoastaan siinä tapauksessa, että puut jo ennen
myyntiä ovat merkityt selvällä ja varmalla tavalla, voi
daan myyntihakkuu saada tapahtumaan metsän tule
vaisuudelle edullisella tavalla. Ja koska tämä myyntitapa tätä nykyä on paras, mikä on voitu keksiä, myös
kin hinnan saannin ja muuten kaupan selvyyden suh
teen, tahdon sitä esittää hieman laveammin!

Leimattujen puiden kantokaupalla myynti.

Tätä myyntitapaa käyttää meillä valtio yksinomaan
myydessään puita äärettömiltä metsäaloiltaan. Yhä
enemmän on se saanut kannattajia pienempienkin met
sien omistajain joukosta. Olen vakuutettu siitä, että
kunhan kerran se päivä koittaa, jolloin suurin osa met
sistämme myytävästä puumäärästä myydään tätä tapaa
käyttäin, ja opitaan sitä taidolla käyttämään, silloin on
metsäinystävien mielestä yksi suurimpia epätoivon ai
heita poistunut. Ja silloin on metsänmyyjillä pettynei
den toiveiden asemasta iloisempia muistoja myyntiajalta.
Niinkuin jo mainitsin on ensi valmistustyö ennen
kauppaan ryhtymistä myytävien puiden leimaaminen,
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johon on yhdistettävä leimattujen puiden lukeminen ja
arvioiminen tavalla, josta aikaisemmin on selitetty.
Leimaus myyntiä varten on toimitettava erityisellä lei
makirveellä^ jolla kuhunkin kaadettavaan puuhun lyö
dään kaksi leimaa, toinen aivan maanrajaan tahi johon
kin maanpäälliseen paksuun juureen, jotta se kaikissa
tapauksissa jäisi kantoon, katkaistunpa puu miten tark
kaan tahansa; toinen leima lyödään päänkorkeudelle

Leimakirveen malli.
veistettyyn pilkkaan (noin kämmenen kokoiseen),';'tämä
sitä varten, että leimattu puu paremmin pistäisi hakkaajan silmään. Edullista on lyödä kaksikin yläleimaa,
yksi kummallekin puolelle puuta. Jos työ tehdään jär
jestyksellä, lyödään yläleima aina sille puolelle puuta,
mistä tulevaa »etua» kulkiessa palataan; silloin säästyy
monet turhat askeleet, kun jo matkan päästä näemme,
mitkä puut jo ennen ovat leimatut. Sitäpaitse tulevat
täten kaikki leimamerkit samaan ilmansuuntaan, joka
suuresti helpottaa puiden löytämistä.
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Puiden arvioimisesta puhuessa otaksuttiin mittauk
sen toimitetun 18' korkeudella. Tätä voi pitää jonkin
laisena keskimääräisenä eli normaalimittakorkeutena.
Kuitenkin on joskus syytä toimittaa mittaus toisellakin
korkeudella, riippuen siitä miltä korkeudelta ostajat
paikkakunnalla mittauksen toimittavat. Toisin paikoin
toimittavat he mittauksen 20', toisella taas 18', jopa
14':kin korkeudelle. Mikäli mahdollista on mittaus toi
mitettava samalla korkeudella kuin ostajatkin sen te
kevät, sen kautta he saavat leimausluettelosta selvem
män käsityksen metsän tilasta. Korkeammalla kuin 20'
korkeudella ei olisi mielellään mitattava jo siitäkin syystä,
että korkealla mitatessa, ja kun aina on noudatettava
jonkunlaista ehdottomasti pienintä paksuusmittaa, tyvekkäät, s. o. huonomuotoiset, nopeasti soukkenevat
puut eivät korkeammalla mittaa täytä. — Eikähän mei
dän tarkoituksemme voi olla metsässämme säilyttää
kasvamassa huonomuotoisia puita, nehän ne juuri etu
päässä joutavat sieltä pois!
Ennen olen jo maininnut minkä vahingon metsälle
ostaja usein tekee ottaessaan ainoastaan kaikkein par
haimmat puut ja jättäessään huonoimmat seisomaan.
Ja m. m. tämän välttämiseksihän ovat puut edeltäpäin
leimattavat. Mutta leimausta toimittaessa voidaan myös
kin mennä vastakkaiseen liiallisuuteen ja täten joutua
vahinkoon. Etenkin jos ajattelematon metsänomistaja
itse toimittaa koko työn, mutta myöskin kun se jäte
tään jollekin vähemmän tunnolliselle henkilölle urakkapalkalla tehtäväksi (työpalkka leimattujen puiden lu
vun mukaan), sattuu usein, että koko leimaus tehdään
niin huolimattomasti, etPeivät ostajat voi tehdä min-

28

käänlaista tarjousta, tahi saadaan puumäärällä pienempi
hinta kuin mikä olisi saatu, jos olisi oltu työssä tun
nollisia. — On niin houkutelevaa leimata joku puu
joukkoon, joka ei aivan ilmoitettua pienintä mittaa
täytä! — Arvellaan että kyllä se silloin jo mitan täyt
tää kun hakkuu tapahtuu j. n. e. Leimataan niin mut
kaisia puita, ettei niistä mitään sahatavaraa voi saada.
(Puita, jotka ovat yhteen suuntaan tasaisesti kaarevia,
voidaan sahata, ja saadaan niistä yhtä paljon sahatavaraa
kuin suoristakin. Niinikään ei yksi jyrkkä mutka eli
polvi tukinpituuden korkeudella maasta suuria haittaa,
koska puusta siitä kohti katkaisemalla saadaan pari
suoraa tukkia). — Niinikään näkee usein leimatun mi
tan täyttäviä lahosydämisiä tahi muuten viallisia puita.
Tämä kaikki luultavasti siinä hurskaassa luulossa, etPei
ostaja noita »pieniä erehdyksiä» huomaisi, ja hänetr~
siten saataisiin maksamaan täysi hinta moisesta roskatavarasta. Siis rehellisyyden puutetta ilmaiseva petkutusyritys, — vaikka tällä kertaa myyjän puolelta! —
Sanoin petkutusyr%s, sillä yritykseksi se kyllä jää,
ei ostaja »sikaa säkissä osta», kyllä hän metsät tarkas
tuttaa ja varmasti huomaa minkälaisia puita hänelle
tarjotaan. Hinnat tulevat sen mukaan ja vieläkin ma
talammat, — muutamista kelvottomista puista nostaa
ostaja aina suuren hölyn, niiden lukumäärää suurenne
taan moninkertaisesti, hinnat painuvat suunnattomasti
alaspäin, ja niin tulee myyjä kärsimään suuren tappion.
» Rehellisyys maan p e rii » pitää hyvin paikkansa metsänmyynnissäkin! — Jotta leimaustyöt voitaisiin huolelli
sesti toimittaa, ei koskaan tule käyttää kuin kahta kirvesmiestä ja kahta mittaajaa. Useampaa kuin kahta
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paria on mahdotoin kenenkään huolellisesti valvoa. Eikä
minkäänlaisia, ei yksinkertaisimpiakaan metsänhoidollisia
periaatteita voida leimatessa noudattaa, jos suurempaa
työvoimaa käytetään.
On tavallista että leimataan vähemmän viallisia
puita, s. o. semmoisia joista, sittenkun viallinen osa
puusta esim. tyveämällä on poistettu, sittenkin saadaan
niin suuri terve pölkky, että se maksaa vaivan kaataa
ja vedättää. Puuta, josta ei saada vähintään 15'x7"
terve pölkky, ei tule ylimalkaan leimata. Tämmöiset
vialliset puut ovat leimausluetteloon merkittävät eri sarekkeisiin. Leimausluettelon on aina oltava täydellinen ja
oikea kuva leimatuiden puiden laadusta.

Ehdottomasti edullisinta on aina uskoa myytävien
puiden leimaus jonkun ammattimiehen tehtäväksi. Ny
kyään kun talous- ja maanviljelysseuroilla on metsänhoidonneuvojansa, tulee halvimmaksi ja mukavimmaksi
käyttää näitä tähän työhön. Muistettakoon vaan, etPei
vaadita tätä toimittamaan leimausta vasten vakaumus
taan, ei tekemään konemaista »pieninmittaleimausta»,
vaan koetetaan saada työ tehdyksi metsälle niin edul
lisella tavalla kuin mahdollista. — (Katso tässä suh
teessa tekijän »Metsäoppi«a, mitä siinä harsintahak
kuusta ja puiden leimaamisesta on sanottu!) — Maas
samme on pilattu liian monta metsää huonoilla myyntihakkuilla, alkakaamme koettaa niitä myyntienkin kautta
parannella! —
Kun sitten ostaja on saatu ja hinnasta sovittu,
tulee kauppakirjan teko. Usealla ostavalla yhtiöllä on
omat mallinsa, joita he tahtovat seurattavaksi. Mutta
tarkasti tulee tässä pitää silmät auki eikä panna nimeään
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kaikenlaisten paperien alle tarkoin tietämättä mihin
kaikkeen sillä sitoutuu! Moni tulee vasta vuosien ku
luttua perille allekirjoittamansa kauppakirjan sisällöstä
ja saa silloin herkkäuskoisuuttaan katkerasti katua.
Kun myytävät puut ovat edeltäkäsin leimatut, tulee
jyrkästi pitää kiinni vaatimuksesta, että ostaja jokaisesta
leimatusta puusta laatuun katsomatta suorittaa sovitun
hinnan. Se ei ole mikään liika vaatimus, onhan osta
jalla ollut tilaisuus tutkia ne puut, mitkä kauppaan si
sältyvät. Minkäänlaisten ehtojen pano puille laadun
puolesta ei kauppakirjassa ole paikallaan, se voi antaa
aihetta joutaviin rettelöihin. Kauppakirjassa täytyy
myöskin ehdottomasti olla selvin sanoin sanottu, että
ostajan tulee suorittaa täysi maksu myöskin niistä leima
tuista puista, jotka häneltä hakkuuajan päätyttyä metsään
jäävät.

Kohta, jossa näkee mitä hämmästyttävimpiä ereh
dyksiä tehdyn, on leimaamattomien tahi »alamittaisten»
puiden kaadannan suhteen. Usein myönnetään osta
jalle oikeus samaan kantohintaan kaadattaa myöskin
leimaamattomia puita, joskus näkee hänelle myönnetyn
oikeuden »ottaa alamittaisia puita ilman erityistä kor
vausta^ Että tämä viimeksi mainittu tapaus on aivan
hullun kauppaa, on jokaiselle ajattelevalle selvä, muttei
ensiksimainittu tapakaan ole mitenkään puolustettavissa.
Tulee ehdottomasti pysyä siinä periaatteessa että lei
maus on ehdottomasti sitova, että ainoastaan leimamerkki
myöntää ostajalle oikeuden puiden kaatoon. Emme voi
ajatellakaan mitään parempikasvuisten puiden jättämistä,
ei minkäänlaista metsänhoidollista hakkuuta, jos osta
jalle myönnetään oikeus toimittaa hakkuu leimauksesta
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huolimatta. Riittävä leimaamattomien puiden suojeluskeino on kauppakirjaan pantu määräys, että jokaisesta
kaadetusta leimaamattomasta puusta on maksettava
erityinen korvaus, joka pannaan esim. 1 ^ eli 2 kertaa
suuremmaksi kuin suurimman leimaamatta jätetyn puun
laskettu arvo.
Hakkuuajan suhteen on niinikään usein menetelty
ajattelemattomasti. Eihän kellekään ihmiselle ole mah
dollista aavistaa miten hinnat ovat esim. 10 vuoden
kuluttua. Useammalla paikkakunnalla on pitkäin ai
kain kuluessa ollut huomattavissa melkein vuosittain
tapahtuva metsäin hinnan kohoaminen, jonka pääasial
lisesti on vaikuttanut ostajien lisääntynyt lukumäärä ja
se seikka, että halvalla saatavat metsät alkavat olla
lopussa. Pitempää hakkuuaikaa kuin korkeintaan kolmea
vuotta ei koskaan tulisi myöntää. Rehellinen ostaja ei
pitkiä hakkuuaikoja tahdokkaan; sitävastoin petkuttaja
ja etenkin välikauppias, jolla ei itsellään ole sahaa,
vaan myypi taas toiselle, sitoo mielellään myyjän kym
meniä vuosia edeltäpäin ja pitää häntä kuin pihdissä
etumaksuillaan, joita köyhä metsänmyyjä pitkäaikaisissa
kaupoissaniin halukkaasti nostelee — omaksi turmiokseen.
Liitän tähän »Metsäopissa»nikin löytyvän kauppa
kirjan kaavan, jonka pykälistä etenkin pyydän huomaut
taa l:sen alkuosan, 2:sen loppuosan ja 4:nen tärkeyttä:
Täten myyn minä allekirjoittanut N. N:lle omista
mani N. tilan N:o 00 N. ja N, metsäsaroilta N. kylässä
N. pitäjää oheen liitetyn leimausluettelon mukaan 0000
kappaletta 0 tuumaa 00 jalan korkeudella täyttävää
mänty- ja kuusipuuta seuraavilla ehdoilla:
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l:o Ostaja maksaa jokaisesta metsässä olevasta, leima
tusta puusta 00 markkaa 00 penniä laatuun katso
matta. Kauppasummasta on ostajan nyt heti suo
ritettava 00 markkaa, joka on tähän kauppakirjaan
kuitattava, sekä loput, ennenkuin puiden uittami
nen (kaataminen) alkaa.
2:o Hakkuuta saa ostaja toimittaa aina ....... .kuun
...... päivään vuonna 19....... Niistä leimatuista
puista, jotka hakkuuajan päätyttyä mahdollisesti
vielä löytyvät metsässä, on ostajan maksettava l:ssä
kohdassa määrätty hinta, olematta hänellä kuiten
kaan enää oikeutta niitä hyväkseen käyttää.
3:o Puut saa ostaja latvasta katkaista 0 tuuman läpi
mittaisina. Latvukset, oksat y. m. s. jäävät myy
jälle.
4:o Jokaisesta leimaamattomasta puusta, jonka ostaja
metsästä kaadattaa, tulee hänen maksaa 00 mark
kaa korvausta.
5:o Puita kaataessa ja vedättäessä on tarpeellista va
rovaisuutta noudatettava, niin etPei aidat y. m. s.
sekä metsä turmellu. Kaikesta vahingosta on os
tajan maksettava korvaus, paitsi semmoisista nuo
relle metsälle tapahtuneista vahingoista, joita tuk
kia kaadettaessa ja vedättäessä on mahdotoin välttää.
6:o Ostajalla on oikeus, minua sen enempää kuulematta,
hakea kiinnitys omistamaani, ylempänä mainittuun
tilaan.
7:o Muut välipuheet, kuin tässä kauppakirjassa maini
tut, eivät ole voimassa.
Tätä kauppakirjaa on tehty kaksi kappaletta, joista
toinen jää myyjälle, toinen ostajalle.

jr
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Paikka ja aika.
Nimi.

Nimi.
Todistavat:

Nimi.

Nimi.

Joka metsäänsä haluaa säästää ja sitä hävitykseltä
suojella, hän ottaa mielellään itse toimittaakseen hak
kuun ja vedätyksen myydyssä metsässään. Vieraat
hakkuumiehet tekevät usein äärettömän suurta vahinkoa
kasvavalle metsälle ja taimistolle. Tunnottominkin metsän
omistaja koettaa aina jonkun verran vältellä, etPei ta
lon metsää turhan tähden tärvellä. Jos ei itse sovita
metsän vedättämisestä, on välttämätöintä joko itse tahi
erityisen vartiamiehen kautta valvoa hakkautustyötä,
etPei siinä mennä luvattomia tekemään. Usein kaade
taan leimaamattomia ja vielä useimmin tahdotaan jät
tää leimatulta puita pahemmilta paikoilta kaatamatta.
Nämä ovat kaikki seikkoja, joista metsänomistajan on
oltava selvillä ennen loppusuorituksen tekemistä, ja sen
hän parhaiten saa pitämällä hakkuuta tarkasti silmällä.

III.

Valmiiksi kaadettujen j a vedettyjen
puiden myynti.

(Hankinta- eli »leveranssikauppa».)

Kankintakaupassa metsänomistaja kaadattaa ja vedät
tää puunsa uittoväylän varrelle tahi muulle vastaanottopaikalle, maksu suoritetaan joko

kappaleluvun, runkojen

koon tahi niiden kuutiomäärän mukaan.

Tämä myyntitapa on siinä suhteessa summittaisia
kauppoja parempi, että tässä myyjällä on puut ikään-

Borg, Ohjeita metsänmyynnissä. — 3
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kuin kourassaan, hän myy ne ikäänkuin muunkin ta
varan. Niinikään on tässäkin hänen omassa vallassaan
valita, mitkä puut hän haluaa myydä, mitkä jättää vas
taisen varalle kasvamaan. — Mikä sitten on syynä
siihen että tämä myyntitapa, jonka »puusta katsoen»
pitäisi olla vallan mainio, kansan kesken on joutunut
niin tavattoman huonoon huutoon? — Useammalla paik
kakunnallahan kuulee tästä myyntitavasta puhuttaessa
sanottavan: »muilla tavoilla myydessä edes jonkun ver
ran saa hintaa puillaan, leveranssikaupassa menee puut
ilmaiseksi, ja jos palkkamiehillä teettää, niin usein jou
tuu rahalliseenkin tappioon». — Jotain syytä tuohon
huonoon huutoon täytynee olla! — Useimmiten lienee
pääsyynä huonoihin tuloksiin se, ettfei myyjä ole kyen
nyt arvostelemaan sitä työtä ja niitä kustannuksia, joita
hänen on suoritettava puita kaadettaessa ja vedättäessä,
joten nämä tulevatkin maksamaan monin verroin enem
män kuin oli laskettu. Tämä seikka vaikuttaa luul
tavasti enemmän kuin on luultukaan. Suuri syy
on myöskin kauppakirjoissa — hankintakontrahdeissa.
Niissä kohtaamme enimmäkseen samansuuntaisen mää
räyksen kuin kantokauppain kirjoissa, nim. tuon yli
malkaisen määräyksen »terveistä ja suorista», ilman
mitään määritelmiä mikä on vääräksi ja vialliseksi luet
tava. Sitten on melkein poikkeuksetta määrätty että
mittauksen toimittaa ostaja omalla kustannuksellaan». —
Tämmöisellä kauppakirjalla on siis annettu ostajalle
oikeus hylkiä — »raakata» melkein mitkä puut hän
vaan haluaa. Ja jos kertomuksiin on uskomista, on
se halu usein ollut hämmästyttävän suuri, varsinkin
vesistön varrella, missä ei muita ostajia sillä kertaa
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ole. Niinkuin jo kantokaupoista puhuessa mainitsin,
on harva se puu, jota ei hyvällä tahdolla voisi vääräksi
lukea, ja jos pienet, vanhat palohaavat puun tyvessä
luetaan viaksi, niin vähän niitä kelpaavia puita löytyy.
Ja tässä on myyjä erittäin tukalassa asemassa. Puut
on hän vedättänyt kilometrien päästä, ostajia ei ole kuin
tuo yksi ainoa, joka väännättää tukkiläjästä ehkä kol
mannen osan syrjään selityksellä, etPei hän niistä huoli,
ovat muka mutkaisia ja viallisia. Lähteäkö puita ko
tia vastamaata vedättämään, ei ne rakennuspuiksikaan
hääviä ole, kolmi-, nelisylisiksi kun ovat katkotut!
— Tämä selittää miksi tämmöisessä hankintakaupassa
todellisuudessa saavutetut hinnat usein ovat tuntuvasti
alemmat kuin ne hinnat, joita kauppakirjassa ehkä mai
nittiin tahi muuten lupailtiin. — Jos tätä kauppatapaa
tahdomme käyttää, on meidän ensinnäkin saatava kaup
pakirjaan määräys siitä, että puiden mittauksen toimit
taa joku kykenevä, puolueeton ja luotettava hankilö,
— olipa se sitten ostajan tahi myyjän kustannuksella
merkitsee vähemmän, ei se toimitus suuria summia
maksa, sopivin tietysti että kustannukset jaetaan molem
pain kesken. Toiseksi on sopimuksessa selvästi mää
riteltävä mikä vika ja minkälainen mutka alentavat, ja
minkä verran, puun hintaa. — Sittenkin vaikka pantakoon
miten tarkat määräykset tahansa, rettelöitä tämmöinen
kauppa melkein aina tuo mukanaan. Ainoastaan aivan
pienistä metsistä, mistä kerralla on myydä vaan muu
tama sata puuta, täytynee tätä myyntitapaa käyttää. —
Kun ostajatkin monin paikoin maksavat melkein samat
hinnat puista kannollaan metsässä kuin valmiiksi vede
tyistä leveranssipuista, ei ole mitään syytä käyttää tätä
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myyntitapaa tukkipuita myydessä, vaan mieluummin
käyttää kaikin puolin edullisempaa leimattujen puiden
kantokaupalla myyntiä, ja, jos halutaan, sitten eri sopi
muksella itse ottaa toimittaakseen hakkuu ja veto.
Sitävastoin on tämä myyntitapa ehdottomasti edul
lisin kun on kysymyksessä
Pienemmän puutavaran myynti,

kuten esim. ratapölkkyjen, sähkölennätinpylväiden,
halkojen, hiomapuiden, propsien y. m. s. myynti. Ensinmainittujen ostajana kun valtio melkein yksinomaan esiin
tyy, ja kun sitäpaitsi mitat ja vaatimukset, joita hankitun
tavaran tulee täyttää, ovat selvästi määritellyt, niin tulee
myyjä harvoin tehneeksi suuria erehdyksiä, joten näiden
tavaroiden myynnissä harvoin joudutaan odottamattomiin
tappioihin. Halkojen mittaukseen ja myyntiin ollaan jo am
moisista ajoista totuttu, niin että harvoin onnistuu os
tajien tällä alalla sokaista silmiä ja esittää kohtuutto
mia vaatimuksia. Propsi- ja hioma-(paperi)puukaupassa
ovat ehdot niinikään useimmiten siksi selvät —- laho
puiden ja alamittaisten puiden kelpaamattomuudesta ja
tarkasta oksain karsimisesta — etPei näissäkään vakavia
selkkauksia tule. Kun näitä viimeksimainittuja puu
tavaralajeja ostetaan kuutiosylittäin ( = 8 kuutiometriä,
siis 2 metriä joka kulmalle), tahtovat kyllä ostajat toi
sin paikoin mittauksessa selitellä tuon verrattain har
voin käytetyn mitan oman mielensä mukaan, milloin
20 cm pitemmäksi, milloin taas niin, että ulommainen
puurivi jätetään kokonaan huomioon ottamatta mitat
taessa j. n. e. — Mutta paikkakunnilla, missä hioma-

37

puiden ja propsien teko ei enää ole aivan alulla, lop
puvat pian tämmöiset liikevaatimukset, ja mittaus ta
pahtuu yleiseksi tyytyväisyydeksi.
Mutta ei ainoastaan tämä seikka, että näiden puu
tavaralajien valmiina myynnissä enimmäkseen säilytään
suuremmilta pettymyksiltä ja saavutetaan hyviä tulok
sia, ole ainoa mikä puhuu hankintamyyntitavan puo
lesta pienemmän puutavaran kaupassa. Halkojen, hiomapuiden ja propsien hakkuussa on usein metsänraiskauksen vaara hyvin lähellä. Hinnat, mitkä niistä saa
daan, ovat verrattain matalat, ja senvuoksi useimmiten
halutaan työkustannuksia säästää kaatamalla metsä ai
van puhtaaksi, s. o. jättämällä jälelle ainoastaan ne
puut, jotka ovat liika pieniä, liika mitättömiä. Jos
metsänomistaja itse toimittaa hakkuun, niin hän kui
tenkin useimmissa tapauksissa jättää kaatamatta suu
rempia mäntyjä ja kuusia, jotka jo ovat tukkipuun tahi
rakennuspuun vahvuisia. Täten jää useimmissa met
sissä sentään muudan siemennyskykyinen puu hehtaa
rille, joten metsämaan autioksi joutuminen osittain väl
tetään. Mutta niissä tapauksissa, missä oikeus tuom
moisen pienemmän puutavaran kaatamiseen on myyty
summa- eli palstakaupalla, missä ostaja toimituttaa hak
kuun, siellä joutuu metsä poikkeuksetta täydelliseen
häviöön. Useimmissa tämäntapaisissa kaupoissa, joihin
olen tullut tutustumaan, on kyllä ollut määrätty jon
kunlainen rajoitus hakkuulle, kauppakirjassa määrätty
minkälaiset puut tulee jättää kaatamatta. Mutta kun
niissä aina on noudatettu »pieninmitta» periaatetta,
samaa kuin summittaisissa tukkikaupoissakin, määrätty
esim. että kaikki 2 syltä lyhemmät puut ovat jätettävät,
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tahi kaikki 5 tuumaa rinnankorkeudella pienemmät puut
ovat säästettävät, niin on tämä rajoitus useimmiten ka
dottanut kaiken merkityksensä, samat puut olisivat
muutenkin jääneet kaatamatta, sillä harvalla paikka
kunnalla niin pieniä puita kannattaa kaataa. Tämmöi
nen, summakauppaan perustuva, pienempien puiden hak
kuu muodostuu aina täydelliseksi metsänhävitystyöksi,
eikä luulisi kenenkään ajattelevan metsänomistajan luo
vuttavan metsäänsä moiseen muokkaukseen, etenkin
kun hän sen kautta tulee rikkoneeksi voimassaolevaa
Metsälakia*), ja ainoastaan asianomaisten leväperäisyyden kautta säästyy niiltä seurauksilta, joita tämänkin
lain rikkominen tuo mukanaan. Ainoa tapa edes jo
tenkin tyydyttävästi toimittaa pienemmän puutavaran

*) Metsälain § 14. »Metsämaata älköön autioksi hävitet
täkö; ja tulee sen vuoksi maanomistajan, kun metsä hakataan
vähintään kymmenen tynnyrin alan laajalta tahi saaresta, jonka
läheisyydessä ei metsää kasva, pitää vaaria että maalle, ell’ei
sitä viljellä puutarhaksi, pelloksi tahi niituksi taikka käytetä
rakennustontiksi tahi muuhun semmoiseen tarkoitukseen, jäte
tään siemenpuita taikka myöskin ryhdytään muuhun toimenpiteesen metsän uudestakasvamisen edistämiseksi. Jos tämä
laiminlyödään, kieltäköön tuomioistuin sakon uhalla kaiken met
sän käyttämisen puheenalaisella tilalla muuksi kuin kotitarpeeksi,
siksi kuin maanomistaja on näyttänyt toteen, että uutta metsää
hävitetyllä alalla on taimelle noussut.
Jos ei semmoista hävittävää metsänhakkausta lakkauteta,
niin pian kuin asianomainen syyttäjä siitä on todistettavasti an
tanut käskyn sille, joka työtä johtaa, tulee Kuvernöörin, ilmoi
tuksen saatuansa, sitä vastaan panna uhkasakko, siksi kuin
tuomioistuin asiasta on määrännyt.
Jos uhkakielto rikotaan, antakoon Kuvernööri viipymättä
vallattomuuden estämiseksi virka-apua ja syyllinen palkitkoon
siitä syntyvän kustannuksen.»
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summittain myyntiä, on ensin merkitä tahi merkityttää
tarvittava määrä — noin t)0 ä 80 puuta hehtaarille —
kelvollisia siemenpuita, joiksi tässä tapauksessa oma
etukin neuvoo merkitsemään suurimmat ja kauniimmat
puut, merkitä ne varmalla ja pysyvällä tavalla, esim.
öljyvärillä maalaamalla, merkitä muistiin siemenpuiden
lukumäärä koko sillä metsäalalla, minkä hakattavaksi,
luovutamme, ja kauppakirjaan merkitä määräys että
» — — — tavalla merkityt 000 siemenpuuta, joista
00 on mäntyä, 00 kuusta, ovat jätettävät kaatamatta»
sekä tuntuva korvaus, esim. 10 mk. jokaiselta siemenpuulta, mikä metsästä kaadetaan. Täten, ja jos hakkuuaikana tarkasti pidetään silmällä, etPei noita merkityitä siemenpuita sittenkin kaadeta, ja jos olemme
metsämme arvioineet esim. kirjasen alussa esitetyllä
tavalla, voimme välttää muuten varmasti tapahtuvaa
metsän haaskausta ja huonoa kauppaa.
Perin huonoa metsätaloutta on sentään metsänsä
luovuttaminen tämmöisellekin hakkuulle! — Meidän ei
todistettavasti kannata kaataa ainoatakaan puuta haloiksi,
hiomapuiksi tahi propsiksi, josta kerran voi varttua tukki
p u u ! — Ainoastaan vähemmänkasvuisilla mailla, kuten
rämeillä, korpimailla, missä kuuset useimmiten hiukan
vanhemmiksi vartuttuaan saavat lahovikoja, missä siis
puilla on hyvin vähän mahdollisuutta kasvaa täysivahvoiksi tukkipuiksi, ainoastaan tämmöisillä mailla kan
nattaa metsän rahaksimuutto näin pienenä. Muualla,
kasvullisilla mailla ei pitäisi haloiksi, hiomapuiksi ja
propseiksi kaataa kuin kitukasvuiset, huonomuotoiset
vialliset puut, semmoiset, jotka syystä tahi toisesta es
tävät arvokkaampien toveriensa kasvua, ylipäänsä sem-
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moiset puut, joita järkiperäisessä apuharvennuksessa ja
harsintahakkuussa tulee poistaa kasvavan metsikön
seasta. Tällä tavoin toimitettuna tulisi tuosta nyt niin
metsiä haaskaavasta pikkupuiden hakkuusta metsiemme
paras parantaja, niiden lisäkasvun ja tuotannon voima
kas kohottaja. Ja siihenhän meidän kaikessa metsänmyyntihakkuussa on kaikin voimin pyrittävä. Täm
möistä hakkuuta ei voi kuitenkaan kukaan muu toimit
taa kuin metsän omistaja itse, ja tällöin on hänelle
eduksi voida muuttaa harvennushakkuussa kaadetut
pikkupuut rahaksi edullisella tavalla.

Minkä kokoisina meidän on edullisinta
myydä havupuumme?
Tämä kysymys näyttää varmaankin monesta hyvin
turhanpäiväiseltä. — Toiset ehkä arvelevat, että tietysti
silloin kuin ne saadaan menemään kaupaksi. Toisten
mielestä on ainoastaan vankkojen aarniopuiden kasvat
taminen edullista, niillä kun saadaan verrattain kor
keampi hinta kuin pienemmillä puilla.
Ottakaamme hyvin jokapäiväinen esimerkki metsänmyynnin alalta! — Talosta on vanha isäntä kuollut.
Joku perillisistä on lunastanut talon omakseen toisilta
perillisiltä. Rahävaroja ei hänellä sanottavasti ole, jo
ten on pakko velkaantua saadakseen koko talon omiin
nimiinsä. Velkataakka kun tuntuu raskaalta, kääntyvät
ajatukset yhä useammin talon metsään, joka on verrat
tain hyvässä kunnossa, s. o. sisältää koko joukon arvopuita. Nuori isäntä päättää, että metsää myymällä on
velasta päästävä tahi sitä ainakin jonkunverran lyhen
nettävä. Umpimähkäisistä kaupoista on kuultu liika
paljon kummia juttuja kerrottavan, olisi liiaksi kun
nialle käypää heti ensimmäisenä isäntävuotenaan tulla
tukkikaupassa puijatuksi! Hankitaan senvuoksi metsänhoidonneuvoja metsää lukemaan. Lukemisen pää-
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tyttyä on meillä metsän tila selvillä aivan kuin kirjasta
lukien. Puiden lukumäärä käy selville seuraavasta
luettelosta:

Kuusia
Mäntyjä
Läpimitta 18 jalan korkeudella mitattuna Engl. tuumaa
7" 8” 9" 10" 11” 12" 13"+ | 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13"+
1,230 1,021 682 182 60 16

624 590 242 65 28

Puiden rahallinen arvo paikkakunnalla saatujen hintain
perusteella lasketaan tekevän vähintäin 9,535 markkaa,
jakautuen seuraavalla tavalla eri tuumaluokille: 7" puut
— 1,420 mk.; 8" — 2,780 mk.; 9" — 2,885 mk.;
10" — 1,330 mk.; 11" — 6S0 mk.; 12" — 230 mk.;
13" — 210 mk.
Lisäkasvututkimuksien kautta saamme selville, että
tämänlaisessa metsässä puu kasvaakseen paksuutta
7":stä—8":aan vaatii 8 vuotta; 8":sta—9":ään — 10
vuotta; 9":stä—10":aan — 14 vuotta; ja l0":stä—
ll":aan — 20 vuotta j. n. e.
Kahdeksan vuoden kuluttua ovat siis nuo 1854
kappaletta nykyistä 7" puuta todennäköisesti kasvaneet
tuumaa vahvemmiksi, siis 8":siksi. Nyt on niiden arvo
1,420 mk., 8 vuoden kuluttua saataisiin niillä nykyisten
hintain mukaan 3,000 mk. Ne ovat siis 8:ssa vuo
dessa lisänneet arvoansa 1,580 markalla. — Velasta,
jolle lasketaan korkoa korolle 6 -g- mukaan, saamme sa
malta ajalta ja samalta summalta maksaa korkoja noin
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766 mk. 80 p. Velkaa meidän kannattaakin tehdä, sillä
nuo 7" puut korvaavat lisätyllä arvokasvullaan enem
män kuin kaksinverroin tuon korkomaksun. — Meidän
siis kannattaa monin verroin paremmin maksaa velasta 6

$

korkoa, kuin myydä metsästämme 18' korkeudella 7"

täyttäviä puita sen maksamiseksi.

Katsokaamme miten on 8" puiden laita! — Tut
kimuksien perusteella on meillä täysi syy otaksua, että
nuo 1,611 kpl. 8" puuta 10 vuoden kuluttua ovat kas
vaneet 9 tuumaisiksi. Niiden nykyisen arvon olemme
laskeneet tekevän 2,780 markkaa. 10 vuoden kuluttua
niillä nykyisten hintain mukaan saisimme 4,980 mk.,
siis arvonlisäys 2,200 mk. 10:ssä vuodessa. — 2,780
markan lainasta saamme 6 -g- mukaan 10:ssä vuodessa
korkoa korolle laskettuna maksaa korkoja 1,946 mark
kaa:. Kahdeksan tuumaiset puut lisäkasvullaan mak
soivat vielä nekin korot, tuottivatpa isännälleen sen
lisäksi pienen 254 markan suuruisen »tupakkirahan».
— Myymällä nuo 1,854 kpl. seitsentuumaista ja 1,611
kpl. kahdeksantuumaista puuta olisimme siis kieltäneet
itseltämme melkoiset voitot, mitkä nuo puut metsässä
kasvaessaan meille tuottavat, ilman että niiden kartut
tamiseksi tarvitsemme uhrata hituistakaan työtä ja kus
tannuksia. Toimimalla umpimähkäisesti, myymällä ajattelemattomasti joudumme siihen surkeaan tilaan, missä
ei minkään talon asuminen tahdo »kannattaa». Ei
suinkaan ihmiselle ole järkeä sitä varten luotu, että
hän eläessään yhdestä hulluntyöstä toiseen syök
syisi! — Ei niinkään epätoivoisessa tapauksessa että
meillä on velka, josta on suoritettava 6 £ korko,
meidän kannata tappioitta myydä 7" ja 8", 18 jalan
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korkeudella täyttäviä puita tuon velan lyhentämi
seksi, — jos vaan voimme jollain tavalla toimeen
tulla tuon »odotusajan» kuluessa. Vasaramarkkinain
välttämiseksi ei auta katsoa, mikä toimenpide tuot
taa tappiota, mikä on edullinen, silloin on kyllä
myytävä, mitä vaan saa kaupaksi menemään. Huo
noon, melkein kurjaan taloudelliseen tilaan on moni
metsiään myyskennellyt isäntä joutunut, pääasiallisesti
sen vuoksi, että on luullut pienellä tilalla voivansa pel
källä metsänmyynnillä elää, ja siinä uskossa heittäyty
nyt välinpitämättömäksi maanviljelyksensä suhteen. Se
on aivan väärä menettely! Metsärahat olisivat aina
sijoitettavat pankkiin, maamiehen parhaaseen pankki
laitokseen, s. o. pantavat maanviljelyksen parannukseksi.
Sillä tavoin olisi jokapäiväinen leipä viljasta eikä puusta,
siten olisi enemmän selkärankaa tulevalla kerralla vastus
taa huonoa tarjousta puista. Jolla ei ole myyntiin kii
rettä eikä pakkoa, hän saa aina korkeammat hinnat
puillaan kuin se raukka, jonka ostaja tietää olevan pakoitettu myymään hintaan mihin tahansa.
Mutta palatkaamme esimerkkinä käytettyyn met
sään! Siellä löytyi 924 puuta, jotka nykyhetkellä täyt
tävät 9". 14 vuoden kuluttua ne otaksuttavasti ovat
10 tuumaisia. Niiden nykyinen hinta 2,885 markkaa
on silloin kohonnut 4,960 markaksi. Sama velka
summa 2,885 markkaa on saman ajan kuluessa 6 $
mukaan kasvanut 5,914,2 markaksi. Tätä velan korkoa
eivät siis puut jaksakaan meille kasvaa, vaan saamme
muualta hankkia melkein 1,000 markkaa lisää sen ilon
maksamiseksi, että annamme 9" puiden kasvaa 10 tuumaisiksi.
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Jos nyt yhdistämme laskujemme tulokset, niin tu
los on se, etPei 18 jalan korkeudella mitattuja 9 tuu
maa pienempiä puita kannata järkevän metsänomistajan
myydä, ei edes korkeakorkoisen velan lyhennykseksi
kään; ne puut ovat ikäänkuin parhaat, tuottavimmat
lypsylehmät navetassamme, sillä erolla vaan, etteivät
puut vaadi muuta kuin aikaa tuottaakseen meille tu
loja. 18'xlO" ja sitäkin suuremmat puut sitävastoin
ylimalkaan voidaan verrata »rottiin», joista koelypsylaskut osoittavat, etPei niiden kauvempi elättäminen
vastaa tarkoitustaan.
Nämä laskelmat perustuvat keskimääräisiin lisäkasvuoloihin. Puut eivät suinkaan kasva niin milli
metrilleen yhtäläisesti. Toiset puut alkavat hidastaa
kasvuaan jo varemmin — 18'x8", ehkäpä jo 18'x7"
kokoisina. Toisilla kestää nopeaa kasvua niin kauvan,
että ne melkein saavuttavat »myllyntukin» vahvuuden.
Kyllä meidän kannattaa kallishintaisia arvopuitakin
kasvattaa, ja meidän tulee se tehdäkin, mutta tähän on
meidän valittava kaikkein nopeampikasvuisia puuyksilöitä ja valmistettava niille erittäin suotuisat lisäkasvuolot. Ainoastaan ammattimiehen silmä voi ratkaista
mikä puu nyt jo on lopettanut kasvunsa, millä taas
kasvu nyt vielä on rehevimmillään. Jos tahdomme
metsätaloudestamme täyden voiton saada, niin ei sum
mittaiset, yhteen ainoaan pienimpään mittaan perustu
vat myyntitavat kelpaa. Myytäviksi täytyy valita ne
puut, jotka eivät enää tuota meille metsässä hyötyä,
jätettäviksi ne, jotka meille siellä suuren koron tuotta
vat. Ja tämä on mahdollinen ainoastaan siinä tapauk
sessa, että ammattimies metsänhoidollisia periaatteita
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noudattaen leimaa myytävät puut. Levitköön senvuoksi
leimattujen puiden myyntitapa yhä laajempiin piireihin,
tulkoon se yhä yleisempään käytäntöön metsiemme suo
jaamiseksi hävitykseltä, niiden tuotannon kohottamiseksi
ja metsänomistajien tosi hyödyksi! —
Laskuja pienemmän puutavaran hakkuun kannatnattavaisuudesta en tässä lähde esittämään. Todistet
tavissa on, että jokaisesta kuutiosylestä esim. propsia,
mikä kasvulliselta männikkökankaalta kaadetaan, on
tappiota kumminkin 100 markkaa. Keveällä omalla
tunnolla ja vähällä vastuunalaisuuden tunnolla varus
tettu metsänomistaja tästä tappiosta »viisi veisaa», ei
hän se kohtaa häntä! Silloin kuin nuo nyt propsiksi
kelpaavat männyt ovat 9" tukkia, silloin on hän jo
turpeen alla. Mutta hänen lapsensa, he saavat tuon
isän itsekkyyden takia puristaa pennin soikeaksi, kun
ei ole mistä ottaa rahoja sattuviin suuriin menoihin,
kun isävainaja talon metsät hävitti. Semmoisen isän
muistoa ei kyllä siunata, siitä voi jokainen vakuuttau
tua esim. entisillä tervanpolttoseuduilla.

Yhteistoimintaa metsänmyynnissä.

/

Vanhastaan tunnettu seikka on, että suuremman
puumäärän hakkuu, vedätys ja uitto tulee suhteellisesti
paljoa halvemmaksi kuin muutaman sadan puun. Suurempain metsäin omistajat saavatkin säännöllisesti kor
keammat hinnat puillaan kuin pienten metsäin omista
jat, jotka useinkin saavat pyytämällä pyytää ostajia
ottamaan heidänkin metsänsä ja saavat tyytyä mitättö
män pieniin hintoihin. Sitäpaitsi suurempi puumäärä,
joka samalla kertaa tarjotaan kaupaksi, aina houkuttelee useampia ostajia tekemään tarjouksiaan, täten syn
tyy kilpailua ja hinnat nousevat jo siitäkin syystä en
tistä monin verroin korkeammalle.
Lyömällä »käsi kätehen, sormet sormien lomahan»,
liittymällä yhteen metsänmyynnissä, samoinkuin teemme
maanviljelyskoneita, tuomaskuonaa, kainiittia y. m. tarviskalua ostaessamme, voimme monesta pienestä met
sästä myyntitilaisuutta varten muodostaa yhden suuren.
Samalla henkilöllä toimitutamme puitten leimauksen
samojen periaatteiden mukaan, valitsemme pari, kolme
taatuimmista miehistämme myyntilautakuntaan, ilmoittelemme lehdissä ja muutoinkin odotetuille ostajille
myytävästä puumäärästä y. m. asianhaaroista, ja myymme
huutokaupalla puumme samassa kaupassa. Hakkuun
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aikana palkkaamme yhteisin voimin miehet vartioimaan,
etPei oikeuksiamme poljeta. Myyntilautakunta luovut
taa hakkuun tapahduttua puut ostajalle ja kantaa niistä
maksun. Hinta jaetaan eri osakkeiden kesken puuluvun ja puiden koon mukaan; — jos vetomatkat eri
osakkeiden metsistä ovat kovin erilaiset, täytyy tämäkin
seikka ottaa huomioon hintoja jakaessa, harvoin tämä
sentään käy tarpeelliseksi.
Minkä suhdeluvun mukaan hinnat ovat tasailtavat
erivahvuisten puiden kesken, voi leimaustyötä johta
nut ammattimies parhaiten määritellä, hän kun tuntee
puiden laadun kysymyksessä olevissa metsissä. 18 ja
lan korkeudella mitatussa, keskinkertaisessa metsässä
pitää seuraava suhdeluku useimmiten paikkansa: jos 8 "
puu merkitään yhdellä, on 9" puun arvo 2; 10" puun
arvo 3 ,5 ; 1 1 " puun arvo 5; 1 2 " puun arvo — 6,5 ;
13" puun — 8 ; 14" puun 9,5 j. n. e.
Metsäin yhteismyynnillä on sentään monta vas
tusta voitettavana, ennenkuin se tulee yleisempään käy
täntöön. Ostajat eivät ole myyntitavalle lainkaan suo
siollisia, pelkäävät joutuvansa maksamaan korkeampia
hintoja puista, joita ennen ovat saaneet puoli ilmaiseksi,
ja tekevät sentähden kaiken voitavansa hajoittaakseen
tuommoisen myyntiyhtiön. Pahin este on meillä sen
tään suomalaisessa eripuraisuudessamme ja epäluulos
samme, joka ostajain jaarituksien kannattamana tahtoo
eroittaa suurimpain metsäin omistajat pois yhtiöstä, ja
siten särkeä koko »renkaan». Jos tahdomme että yhteismyyntihomma todellakin tuottaa hyviä tuloksia, eikä
vaan pettyneitä toiveita, on meidän tehtävä laillisesti
sitova sopimus keskenämme, etPei kukaan meistä pääse
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rengastamme särkemään, ainakaan kolmeen, neljään
vuoteen, jolla ajalla koetamme ja useimmiten onnistum
illekin saamaan aikaan edullisen kaupan. Tulevaisuu
dessa, kun osuustoiminta talouden eri aloilla on kas
vattanut meissä yhteistoimintahenkeä, on meillä suuret
edellytykset tämmöisten yritysten kautta nykyään huo
liompiosaisillakin seuduilla saavuttaa korkeampia hin
toja arvokkaimmalla myyntitavarallamme. Silti ei ny
kyäänkään kannata jättää yhteismyyntiä yrittämättä, on
se jo siksi usein käytännössä osoittautunut oivalliseksi
myyntitavaksi ja hinnankohottajaksi.

Maamiehen kevätkirjoja.
E rik Lindgren , Kasvitarhakirja. Neuvoja keittiökasvien, hedelmäpuiden, marjapensasten, puistopuiden
ja pensastojen, ulkoilma- ja huonekukkien viljelemiseen,
ohjeeksi jokaiselle kasvitarhanhoidon harrastajalle. —
Suomen oloihin sovittanut ja laajentanut Klas Stening,
Mustialan puutarhuri. Valaistu 135 kuvalla.
Sid. 3: 25.

(Helsingin Sanomat.) »Tällä kirjalla on suomenkielinen
kasvitarhakirjaliisuus ottanut pitkän askeleen eteenpäin. Hyvästä ja
monipuolisesta alkuteoksesta on siinä syntynyt vielä parempi ja
monipuolisempi mukailma Suomen oloihin.»

Pedersen-Bjergaard, Siipikarjamme.
Tanskankie
lestä suomentanut ja Suomen oloihin sovittanut W.
Wenho. Sisältää 106 kuvaa tekstissä ja kolme hie
noa väritaulua.
Sid. 3: 75.

Täydellisyytensä ja asiallisesti selvän esitystapansa vuoksi tätä
kirjaa pidetään pohjoismaiden parhaana kananhoidon oppaana.
Teos on ammattimiehen suomentama ja sovittama meidän oloihimme.
Sen tulisi olla joka talossa.

Axel Borg, Metsänhoito. Metsäopistoja, maan
viljelyskouluja ja kansaa varten kirjoitettu. Valaistu
kuvilla.
1: 50.

»Metsäoppi on kotimaisen ammattimiehen tekemä. Terveh
dimme vilpittömällä ilolla tätä pientä kirjaa, joka nuorten maan
viljelijäin ja metsänomistajani omaksi tultuaan voisi saada metsänviljelyksen alalla aikaan niin monta tärkeää parannusta. Ostakaa
kirjaa ahkerasti!»
(Pyrkijä.)
Pieniviljelijä ja hänen maataloutensa. Maa
talouskoulun opettajan A. Christensenin Tanskassa
ilmestynyttä teosta y. m. seuraten laatinut Arthur Granström, maanviljelyskoulun johtaja.
60 p.

Tämä kirjanen on aijottu varsinaisille pikkuviljelijöillemme.
Siinä esitetään joukko toimenpiteitä, jotka meidän »husmanditiloillamme» tuottaisivat suurta hyötyä. Pellervo kehottaa maanviljeli
jöitä hankkimaan sen ja seuraamaan siinä annettuja ohjeita.
D. K. Eckerbom, Viljelyskasvien elonilmiöt ja

elinehdot.

Suomensi J. O. T.

85 p.

»Kasvien elämän tuntemiseen täytyy kasviviljelyksen perustua.»

J.

F.

Hallenberg, Lypsykarjan

hoito.

painos.

Kolmas
60 p.

Tähän painokseen on suomentaja maisteri J. E. Sunila useiden
ammattimiesten avulla tehnyt tuntuvia parannuksia, joten kirja nyt
entistäkin paremmin täyttää tehtävänsä. Pienuudesta huolimatta
tämä kirja esittää mahdollisimman täydellisesti kaikki ne säännöt ja
ohjeet, joihin lypsykarjan hoito ja kasvatus on perustettava. Neuvot
ovat erinomaisen selviä ja käytännöllisiä.
Juhani Aho , Metsästysalueiden
sesta ja metsäriistan hoidosta.

muodostami

75 p.
yleiskat
saus. Varustettu 11 kuvalla sekä 9 kartalla ja ku
viollisella esityksellä.
5: 50.
Gösta Grotenfelt, Oppikirja peltokasvi-viljelyk
sen perusteissa. Alempien maanviljelyskoulujen käy
tettäväksi. Suomensi J. E. Sunila. Runsaasti kuvilla
valaistu.
Sid. 5: 75.
Gösta Grotenfelt, Suomen poltto viljelys. 2: 75.
Kalle Kajander, Metsät ja yhtiöt. Kansantalou
dellisen yhdistyksen palkitsema teos.
1: 75.
Gösta Grotenfelt, Suomen maanviljelys,

Päivälehti lausuu siitä: »Se on omiaan herättäväisesti vaikut
tamaan laajoihin piireihin. — — Kirjalle toivotamme mitä laajinta
levenemistä, semminkin metsiä vielä omistavan talonpoikaisen kan
san keskuudessa, jota tämä kirja koettaa saada herätetyksi omaa
pysyväistä etuansa valvomaan.»

A. Stutzer, professori, Lannoitusoppi. Maanvilje
lijöille ja maanviljelyskouluille. Viidennestä painok
sesta tekijän luvalla suomennettu.
1: 50.
Vihtori Peltonen, Asutus- ja rakennusjärjestelmä
maaseudulla. Uudenmaanläänin maanviljelysseuran pal

kitsema kilpakirjoitus. Valaistu 30 piirroksella. 1: —.
A. Westerling, Soiden viljeleminen meillä ja
muualla. Suomensi Sulho Rosengren. Kartalla ja ku

villa varustettu (kaikki alkuperäisiä).

1: 50.

•

„

KY L Ä L ÄI S T E N KIRJASIA.
Uusi, maataloutta käsittelevä sarja.
Toimittanut W i h t o r i P e l t o n e n .

„
„

M ik ä pelastaa maamiehen ahdinkotilasta?
M itä naiset voivat tehdä maatalouden pa
rantamiseksi?
33 A Pellon hoito. Kirjoitti agron. E r k k i P u llin e n .
33 B Kylvösiemenestä j a siemenviljelyksestä.

„

34

N:o 31
32

Kirjoittanut agronoomi

„v
uv
„

35

„

36

37
38

Ö s te n E l f v i n g .

Lannanhoito kotona j a pellolla.
nut agron.

F i l ip S a a l a s t i .

Keinotekoiset lannoitusaineet j a
käyttäminen. Esittänyt prof. A r t h u r
Pikakuvia kahdesta karjatalosta.
tanut agron.

Kirjoitta

niiden

R in d e ll.

H . N y la n d e r .

Kirjoit

Vihantarehun j a kylvöheinän viljelemi
sestä. Esittänyt professori G ö s ta G r o te n f e lt
Juurikasveja viljelemään. Kirjoittanut F ilip

S a a la s ti.

„
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Uudemmat pellonmuokkausaseet j a ruokamullan syventäminen. Esitti G ö s ta G r o te n f e lt.
Laki maanvuokrasta maalla, Kesäkuun 19
piitä 1902. Selittänyt Lakit. kand. O n n i T a la s .
Säästä metsääsi! Kirjoittanut K a l l e K a ja n d e r .
Talonpojan kasvitarha j a kasviruokien
valmistaminen. Kirjoittanut K a l l e K a l e r v o .
Talonpojan puutarha.
Kirjoitti K a l l e K a -

„
„

44
45

Hevoshoidosta. Kirjoitti hevoshoidon ystävä.
Sikojen j a lampaiden hoidosta. Kirjoitta

„

46

Esan käynti kanalassa.

fl

39

„

40

41
42

le r v o ,

läänin tarhuri.

nut agronoomi
johtaja

H j. G ö ö s .

K . K erk k o n en .

Kertoi kansanop.

A lfr e d

„

47

Mehiläishoidosta.

n
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Tavallisimmat nautakagan taudit. Kirjoitti

M ä k in e n .

Läänin Eläinlääkäri

Kirjoittanut pastori

K . O. E rän en .

„ 49 Kixjanpidon opas talonpojalle.
9I 50 Käsitöiden merkityksestä kansan talou
dessa. Kirjoittanut Y ? jö B lo m s te d t.

M T Vihkoja myydään erikseen 5 pennistä. 100 kpl. maksaa
4 markkaa. — Koko sarja sidottuna 1 mk. 50 p.

Maamiehen käsikirjasto:
I.

ARTUR GRANSTRÖM, maanviljelyskoulun johtaja,
Pieniviljelijä j a hänen maataloutensa. Maan
viljelyskoulun opettajan A. Christensenin Tanskassa
ilmestynyttä teosta y. m. seuraten laadittu. Hima 60 p.

II.

E. W. BLOM, Loukkauskiviä maataloudessa.
T:ri G. Böhmen mukaan saksankielestä lyhentäen ja
mukailemalla suomennettu. Hinta 1 mk. 50 p.
Teos sisältää seuraavat huomattavat kappaleet:
Jatkuva rahapula; Ylöllisyys rakennuksissa; Muu ylöllisyys; Velaksi ostaminen; Ensimäinen naula talouden
ruumisarkussa; Epäkäytännöllinen emäntä; Pienet rahaerät; Hairahtumattomuus; Puutteellinen kirjanpito; Vuo
tuinen omaisuuden tarkastus; Väärä viljelyssuunta;
j. n. e. Kuten tästä näkyy, on teos maamiehelle mitä
terveellisin opas, se kun neuvoo välttämään niitä ta
loudellisia syntejä, joista perikato tavallisimmin johtuu.

III.

ARTHUR RINDELL, Maanviljelyskemia maan
viljelyksen alkeisopetusta varten. Tekijän hyväksymä
suomennos. Kuvallinen.
Toinen korjattu painos.
Hinta 1 mk.

IV.

A. K. ECKERBOM, Viljelyskasvien elonilmiöt
Professori H. Juhlin-Dannfeltin kir
joittamalla alkulauseella. Suomentanut J. O. T.
Hinta 85 p.

j a elinehdot.

V.

ARVID BORG, Metsäoppi kansanmiehiä ja maan
viljelyskouluja varten. Kuvallinen. Hinta 1 mk. 50 p.
W ern er Söderström Osakeyhtiö.

