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J o h d a n t o .

Tässä olevan kontrahdin ja rahtisopimusten käännök
set englanninkielestä ja niiden selostukset olen laati
nut O.Y. Trängsund Wood C:o A.B:n johtajan meri
kapteeni A lbert Kallion kanssa. Pohjana myynnin ja 
laivauksen selostukselle ovat olleet kapteeni Albert 
Kallion luennot Suomen Sahateollisuuskoulussa kevät
lukukaudesta 1922 alkaen eli siis seitsemänä vuotena.

Viipurissa huhtikuussa 1928.

A r t t u r i  Käpy.



Sahatavaran myynti
Tärkeimmät vientimaat.

Ennen maailman sotaa olivat melkein jo käy
tännön määräämät ne puutavaran lajit, mitkä 
missäkin maassa olivat eniten kysyttyjä, mutta 
maailman sota on tehnyt mullistuksen tässäkin. 
Nykyisin pitää aina tuntea, ennen kuin sahaus 
aletaan, mitkä lajit ovat eniten kysyttyjä ja 
mitkä vähemmin, jotta ei sattuisi musertavia 
tappioita.

E n g l a n n i s s a ,  joka yksin ostaa 40— 50 % 
maastamme viedyistä sahatuista puutavaroista, 
on tu llu t suuria m uutoksia niihin lajeihin näh
den, jo ita  se joku vuosi sitten osti.

R a n s k a  j a  B e l g i a  ostavat huomattavia 
määriä puutavaroita Suomesta. Niiden tulee 
olla katkottu meri jaloille (3' =  1 m).

H o l l a n t i  kysyy melkein yksinomaan kuusi- 
tavaroita . Laudoista ovat eniten kysytty jä  aina 
olleet 7/8" X (7"—4") kuusilaudat. Jonkunver- 
ran saa olla m uitakin lautam itto ja  kuten 1", 
lVs", l 1/4,/ ja 1 y2". Sokoista ja kapeasoiroista 
(scantlings) kysytään 2 V9n X 7" ja myös 6 y9" 
ja  6" sekä 2" X ( 7 - 4 " )  |a  3" X(8" & 7").

T a n s k a  ostaa uielkein yksinomaan mänty- 
lautoja. Niistä ovat halutuim m at ( l1/*" & 1") X 
(7" & 6") l a u d a t .  Lankkuja ja  soiroja ky
sytään eri m ittaisia vain vähemmän. 10" & 11" 
lankuista ja  laudoista saa suhteellisen hyvän hin
nan, jos laatu  on tyydy ttävä . Myös ostaa Tanska 
suuria määriä 1", 3/4" & 5/8" kvintta- ja  hylky- 
lautoja, joissa m ännyt ja  kuuset saavat olla 
sekaisin. M uuta vaatim usta ei hylkylaudoille 
ole, kuin e ttä  sahanterä on koskettanut jokaista 
neljää sivua ja  e ttä  niissä ei ole pehm eätä lahoa.

S a k s a  oli ennen sotaa varsin huom attava 
ostaja. Sodan jälkeen on Saksan taloudellinen 
elämä painunut niin alas, e ttä  sinne ei ole voitu 
ostaa suurempia m ääriä. Syyskesästä v. 1924 
alkaen on Saksa vakiinnutettuaan rahansa tu llut 
huom attavaksi tekijäksi erittäinkin kuusitavaran 
ostossa.

Kuusten, jotka ennen sotaa olivat männyn 
arvoiset, kysyntä oli sodan jälkeen tullut kovin 
pieneksi, Hollanti kun oli ainoa ostaja, ja näin
ollen hinnat painuneet alas. Saksan alkaessa 
ostaa ja kun varastot olivat hyvin pienet, on 
kuusitavaran hinta noussut mäntyjen hintaan, 
alkuaikoina korkeampaankin.

N ykyään ostaa Saksa paljon hylky lautoja. 
K ysytyim m ät m itat sekä kuusista e ttä  m ännyistä 
ovat 5/8" X 4" ja myös 3/4" X 4".

E s p a n j a  on jo ammoisista ajoista o llut 
varsin huom attava lankkutavaran ostaja. A ikai
semmin vietiin sinne paljon käsinsahattua 
puutavaraa pääasiallisesti 3" x  9" lankkuja, 
vuosittain noin 40,000— 50,000 std. 3" X 9" lank
kujen pituus piti olla 14', jo tka saadaan 14 x/2 
p itk istä  tukeista. Espanjan rakennusteollisuus 
käy tti edelläm ainittuja lajeja, m utta  v. 1919 
lopetti Espanja tykkänään Suomesta oston ja alkoi 
ostaa Ruotsista ja K anadasta. Syynä tähän  oli 
Suomessa voimassa oleva kieltolaki, joka ehkäisi 
viinien tuonnin Espanjasta, missä viinin valmistus 
on maan päätuotanto. Tämän tak ia  espanja
laiset nostivat tullinsa Suomesta tuodulle t a 
varalle siksi korkeaksi, ettei kenenkään k annat
tan u t ostaa puutavaroita Suomesta. V. 1925 
saatiin kuitenkin aikaan kauppasopimus Espanjan 
kanssa. Jo  pari vuotta  ennen ostojen lakkaam ista 
Suomesta vaati se 3" X 9" tavaralle saman keski
pituuden kuin m uutkin eli 16'— 17' ja  vaatii 
nykyäänkin. Espanja ei enää osta ainakaan 
pohjoismaista niin paljon järeätä tavaraa kuin 
ennen, vaan sisältävät sen haluam at luettelot 
paljon ohutta  ja  kapeatakin tavaraa. Nykyään 
h aittaa  vientiä Espanjaan se, e ttä  ostajat melkein 
poikkeuksetta vaativat 3—4 kuukauden m aksu
ajan, joka meikäläisen korkean pankkikoron 
tak ia  m uodostuu epäedulliseksi.

E t e l ä  - A f r i k a s s a  on myös, rakennus
teollisuuden elpyessä ja  europpalaisten valloi
te ttu a  siellä enemmän taloudellista toimintaa, puu
tavarain  kysyntä tu llut suuremmaksi. K ysyttyjä 
ovat 3" X 9" lankut, sokoista ja kapeasoiroista 
(scantlings) 3" X 6", 3 x 4  i/2, 3" X 4", 2" x  6", 2" 
X 4 y2" ja 2" X 3" ja laudoista (1 x/2 & 1") X 
(6" & 4*4"), joista paras 1 x/2 X 4 y2 . Etelä- 
Afrikka on sinä aikana, kun Espanja oli sulettuna, 
ollut ainoa maa, jonne 3" X 9" on suuremmassa 
määrin saatu myydyksi. Keskipituudeksi vaadi
taan  16' ja  m äärä tty  % vähintäin 20' pituisia, 
jolloin saadaan huom attavasti korkeampi hinta. 
M yynti sinne asettaa m yyjälle paljon suurempia 
vaatim uksia kuin moniin muihin maihin, sillä 
se on siksi etäällä Suomesta. Jos tavara  tulee 
laivatuksi Suomesta syksyllä, niin se ehtii sinis-
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ty ä  m atkalla, jos se on vähänkin tuo re tta , ta i 
jos se lastattaessa on päässyt kastum aan, koska 
m atka tapahtuu  päiväntasaajan yli ja  tavara  
saapuu sinne eteläisen maapallon puoliskon kesänä 
(joulu-maaliskuu). Jos lasti on vähänkin m ärkää, 
niin laivan seinien kuumetessa menee lasti pilalle. 
Edellä sanotuista syistä tulee Etelä-Afrikkaan 
laivattavan tavaran  olla täydellisesti laivauskui- 
vaa.

Sahatavaran myyminen.
Sahattu  ja  höylätty  p itkä tavara  ja  pien- 

tavara  m yydään Pietarin standarteissa = 1 6 5  eng. 
j 3 == 4,672 m 3.

Useimmin k äy te tty  tap a  on n. k. f o b. T äl
laisella ehdolla myydyn sahatavaran on m yyjän 
tuotava laivan sivulle nostopuomin ylettyville, siten 
asetettuna, e ttä  vinshitaakkojen teko käy helposti, 
ja  on ostajan o te ttava  lasti tässä vastaan. Oike
astaan nim itys fob =  free on board ta rk o ittaa  
vapaasti laivassa, siis laivan kannella ta i ru u 
massa, m u tta  on sitä alettu  k äy ttää  m uihinkin 
kuin sahatavaraan nähden m erkitsem ään samaa 
kuin fas =  free along side =  vapaasti laivan 
sivulle. Jos tahdotaan  saada tav ara  vastaan
otetuksi laivan ruumassa on alettu  käy ttää  nim i
ty stä  fi =  free in =  vapaasti laivan sisällä.

Fob-myynnissä rah taa  ostaja laivan, m aksaa 
vakuutusm aksut ja  vientikuluista satam am aksut1) 
y. m., m utta  ei valtiolle tu levaa v ien titu llia2), eikä 
kaupungille tulevia tuulaaki- 3) ja  liikennemaks- 
suja 4)> jo tka on m yyjän suoritettava.

Toinen m yyntim uoto, jo ta  myös paljon k äy 
te tään , on c i f =  cost insurance and freight =  
kulut, vakuutus ja rah ti m aksettu. Täm än vii
meksimainitun oikea suomalainen tu lk in ta  olisi: 
vapaasti laivan reunalla vastaanottosatam assa. 
Myyjä itse siis rah taa  laivan, maksaa vakuutus
maksut ja  kaikki vientikulut ja  vastaanottosata
massa antaa tavaran  yli laivan reunan ja  on os
ta jan  varattava miehet laivan nostopuomin ulo t
tuville o ttam aan tavaran  vastaan.

Kolmas m yyntim uoto on c & f (cost & freight), 
jolloin kaikki vakuutukset hoitaa ja  maksaa 
ostaja, siis sama kuin edellinen sillä erotuksella, 
e ttä  ostaja maksaa vakuutuksen.

x) Satamamaksujen (hamnutgift) taksan vahvistaa valtio
neuvosto ja ovat ne samat kaikille satamille, jotka kuulu
vat Suomen satamaliittoon. Maaseutusatamissa ei ole täl
laisia valtioneuvoston vahvistamia satamamaksuja, vaan 
kannetaan niissä epävirallisia n. k. paalumaksuja.

2) Vientitullin (exporttull) määrää eduskunta sellaisille 
metsiemme tuotteille, joiden vientiä joko raaka-aineena tai 
vähän jalostettuna tahdotaan vaikeuttaa. Tällaisia vienti
tullin alaisia metsiemme tuotteita ovat tukkipuut, puhelin- 
ja sähköpylväät, parrut ja ratapölkyt.

3) Tuulaakimaksut ovat 2 °/0 valtiolle suoritettavista tulli
maksuista ja siis myös vientitullista ja ovat ne korvauk
sena kaupungille tullilaitoksen rakennuksien rakentamisesta 
ja kunnossapidosta.

4) Liikennemaksut (trafikavgift) maksetaan valtioneuvos
ton määräämän taksan mukaan, joka on erilainen eri kau
punkien satamille.

Neljäs tapa  viedä ulos tavaroitaan  on: k o n- 
s i g n a t i o n ,  jolloin m yyjä lähettää kommis- 
siomiehelle m yytäväksi tavara t. Suomesta ei 
juuri muualle Viimeksimainitulla tavalla lähe
te tä  kuin Lontooseen. K un tahdotaan syksyllä 
saada lau ta tarhat puhtaiksi, voidaan keräty t 
sahaustuotteet lähettää Lontooseen, jossa ne 
m yydään puutavarahuutokaupoissa. Sitä ei p i
täisi käy ttää , sillä se pilaa m arkkinahinnat. Osta
jina esiintyvät ei ainoastaan puutavarakaup- 
piaat, vaan myös hiedän vähittäisostajansa. Im 
port öörit eivät suopein silmin katsele heidän varas
tojensa kanssa kilpailemaan saapuneita lähetyksiä.

Meikäläiset sahatavaran m yyjät ovat jokusia 
poikkeuksia lukuunottam atta  sillä kannalla, e ttä  
niinkauvan kuin ollaan riippuvaisia ulkomaiden 
tram ppirahtialuksista fob-ehto on myyjälle edul
lisin. Jos löytyisi riittävästi kotimaisia rahtilaivoja, 
niin olisi myyjälle edullisinta o ttaa  käytäntöön 
cif-myynti, jolloin rahtim aksut joutuisivat koti
maahan. Cif-myynnissä täy ty y  m yyjän ta r 
koin tun tea  ne satam at, jonne hän myy, jo tta  
voi rahdata  sellaisen laivan, joka ui satam aan 
ja  siellä edullisimmalle purkauspaikalle. Cif-myyn
tiä  voidaan myös käyttää , jos lastaus- japurka- 
ussatam an välillä kulkevat säännölliset joko koti
maiset ta i ulkom aalaiset lin jarahtilaivat.

Jokaisen m yyntikauden alussa on puutavaran 
ulosviejän o te ttava selvä, m itä tavaro ita  hän 
voi ta rjo ta  ja  myydä. Täm än takia on laad ittava 
tavaraluettelo (stocknota), jossa on ne suuruudet, 
jo tka laskujen m ukaan voidaan myydä alkavan 
m yyntikauden kuluessa. Tavaraluettelo jaetaan 
useam paan laivausjaksoon ensi avovedestä eli 
fow ( =  first open water) loka- ja  m arraskuuhun 
asti. Fow-luettelo käsittää ne kuivat tavarat, 
jo tka ovat jääneet edellisenä vuonna m yym ättä. 
Loka-, marras- ja  joulukuun aikana sahattu  
tavara  ei ehdi tavallisesti laivattavaksi avoveteen. 
Luettelot seuraa ville laivausjaksoille ovat a r
violla tehdyt perustuen näm ä laskelmat sahalla 
vuoden lopussa löytyvään tukki varastoon, ta l
ven kuluessa suoritettavien ostetun m etsän hak
kuihin, jo tka toim itetaan avovedeksi sahalle 
sekä ostotukkeihin. S itten kun on m äärätty  
sahausohjeet, lasketaan miten paljon erillaista 
tavaraa eri aikoina sahalla olevista tukki varas
to ista saadaan käyttäen ohjeena edellisen vuoden 
kokemuksia sahaustuloksiin ja  uitonkulkuun y. m. 
nähden sekä ottaen huomioon tarpeellisen kuivaus- 
ajan lautatarhassa.

Tavaraluettelot lähetetään ulosviejän edusta
jille ulkomailla n. k. agenteille. Sahatavara- 
agentuuriliikkeitä löytyy pääasiallisesti Lontoossa, 
Parisissa, Hampurissa, Bremenissä, Brysselissä, 
Amsterdamissa, Barcelonassa ja  Kööpenhami
nassa, m utta  myös tärkeim pien tuontim aiden 
pienemmissä kaupungeissa, sekä myös Suomessa. 
Osa Suomessa olevista agenteista ovat pienenpien 
sahojen yksinm yyjiä ja  esiintyvät näin ollen myy-
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jinä ulkomailla oleviin virkaveljiinsä nähden. 
Agentti saa yleensä 2 % myymiensä tavarain  fob- 
hinnasta. Myös m yydään »del credere», jolloin 
agentti takaa ostajan m aksukykyisyyden ta i ostaa 
tavaran  lunastam alla m yyjän tavaralaskun (fak- 
tuurari) maksam alla siitä 5— 5 y2 % vähemmän 
kuin sen osottam a hin ta on.

H eti kun agentti saa tavaraluettelo t, lähettää 
hän niistä jäljennöksiä ostajilleen ja  käymällä 
puutavarantuontiliikkeissä koettaa hän henkilö
kohtaisesti saada näitä  ostam aan hänen edusta- 
miaan tavaroita. Ne hintatarjoukset, jo tka agentti 
on onnistunut saamaan, lähetetään kirjeessä 
ta i sähkösanomalla myyjälle, jonka on lyhemmän 
ta i pitem m än sähkösanoma vaihdon jälkeen hy 
väksyttävä ta i hy lä ttävä  lopullinen tarjous. Jos 
ei 24 tunnissa tule jom m alta kum m alta vastausta  
sähkösanomaan raukee neuvottelu.

Myös an tavat ostajat agentille luettelon halua
m istaan tavaroista. > Näm ä tietäessään m iltä 
puutavaraliikkeiltä kysytyn tavaran  voi saada, 
lähettää niille ostoluettelon. Jos joku puutavara- 
liike voi antaa tavaraa  täm än luettelon mukaan, 
on h in ta  aina vähän korkeampi kuin, jos se tekee 
siihen muutoksia.

Sähkösanomanvaihdon agentin ja  hänen pää
miehensä välillä tekevät huokeammaksi erikoi
sesti puutavaran  m yyntiä varten laaditu t sähkö- 
sanom alyhennyskirjat, joista eniten käy te ty t ovat 
New Zebra Code 3 rd  Edition, Zebra Code ja 
Wood Code 2 n d  Edition.

Jos syntyy kauppa, k irjo ittaa agentti kon
trahdin, jonka hän joko jo itse m yyjän v a ltu u t
tam ana allekirjoittaa ta i lähettää  sen myyjälle 
allekirjoitettavaksi saatuaan siihen ensin ostajan 
allekirjoituksen. Jos kontrahdissa on toisin kuin 
m yyjä on agentille ehtoinansa ilm oittanut, niin 
on m yyjän ilm oitettava, e ttä  hän ei hyväksy 
kontrahdissa olevia alkuperäisestä sopimuksesta 
poikkeavia ehtoja, jolloin kontrahti on korja t
tav a  ta i kauppa purkaantuu.

Tavarain laivauksen jälkeen an taa  m yyjä pan 
killeen kotimaassa ta i lähettää sille ostajan maassa 
olevalle pankille, jonka kanssa on liikesuhteissa, 
ta i agentilleen laivauspaperit s. o. luettelon (spe- 
cifikation), tavaralaskun (faktuuran), kapteenin 
allekirjoittam an lastikirjan (konnossementin) ja  
tra ta n  määräyksellä, e ttä  tavaralaskun ja  lasti- 
kirjan saa an taa  ostajalle hänen hyväksyttyään 
tra tan . Tavaraluettelon kaksoiskappaleen lä
he ttää  m yyjä ostajalle. Pankki ta i agentti p a 
lau ttaa  hyväksytyn tra ta n  eli vekselin ta i säilyttää 
m yyjän pyynnöstä sen lankeemispäivään, jo l
loin perii m aksun ja  to im ittaa rahat myyjälle. 
Käteism yynnissä luovuttaa pankki kaikki edellä 
m ainitu t laivauspaperit saatuaan m aksun kolme 
päivää sen jälkeen kuin hänelle on n äy te tty  lasku 
tavaro ista  ja  rahtikirja. Lastikirjalla saadaan 
periä tavara t.

Agentin on myös valvottava myyjän etuja,

jos ostaja esittää tavaraan nähden reklamatio- 
vaatimuksia, ilmoittamalla myyjälle, minkä nä
köistä tavara perille tullessa oli, ja onko rekla- 
matio oikeutettu, sekä koettamalla saada asia 
sovitetuksi myyjälle edullisella tavalla.

Käymällä joka vuosi päämiestensä luona koet
tavat agentit olla läheisessä yhteydessä heidän 
kanssaan, antaa heille tarpeellisia ilmoituksia 
markkinain tilasta sekä käymällä edustamillaan 
sahoilla hankkia kokemusta näiden lajitteluun 
ja laivaukseen nähden.

Myyntikausi alkaa syksyllä ja on useimmiten 
vilkkaimmillaan marras-, joulu- ja tammikuussa. 
Huhtikuun lopussa saattaa olla 50—60 % saha- 
laitoksen vuosivalmistuksesta myyty. Kesäkuun 
laivaukseen myydyn tavaran pitää olla sahattuna 
viimeistään huhtikuun loppuun. Lyhin kuivaus- 
aika keväällä ja alkukesänä on 6 viikkoa.

Tuntemalla mihin tarkoituksiin ostomaissa eri
suuruisia sahatavaroita käytetään, voidaan seuraa
malla rakennus- ja huonekaluteollisuuden kehi
tystä helposti päättää, mitkä tavaralaadut kulloin
kin todennäköisesti tulevat tekemään hyvin kaup
pansa. Ilmoituksia markkinain tilasta ja käyvistä 
puutavarahinnoista saavat myyjät osittain osta
jilta tulevista tarjouksista, osittain neuvottele
malla keskenään, osaksi myös käymällä ulko
mailla ostajien luona, osittain ammattilehdistä. 
Seuraamalla tarkasti markkinain tilaa, ottamalla 
selvän ostomaiden varastojen suuruudesta ja 
kysynnän vaatimuksista sekä vientimaiden tuo
tannon suuruudesta on myyjän määrättävä kan
tansa myyntiin nähden. Hyvä yhteistoiminta 
tuottajain kesken sekä omassa että toisissa vienti
maissa on osottautunut pysyttämään hinnat 
paikallaan ja antamaan markkinoille tukea.

Ostaja usein vaatii m äärätyn keskipituuden, 
joka tavallisesti on lankuille 16'— 17', soiroille 
15'— 16', kapeille soiroille (seantlings) ja laudoille 
14'— 15', kapealaudoille (planshetter) ja ohutlau- 
doille 12'— 13'. P ä tk ä t (8'—6') luetaan kyllä 
m yyntim äärään, m utta  ei o teta mukaan keski
p itu u tta  m äärättäessä, johon luetaan ainoastaan 
9 jalkaa ja  sitä pitem m ät. Pätk istä  m aksetaan 2/3 
p itkätavaran  sovitusta hinnasta.

T avaran vahvuus ja  leveys otetaan aina engl. 
tuum issa. Englantilaisissa, saksalaisissa, hollanti
laisissa ja  espanjalaisissa kontrahdeissa vaadi
taan  pituus tarkistetuksi eng. jaloissa, ranskalai
sissa ja  belgialaisissa kontrahdeissa motrijaloissa. 
Suomen ja  Ruotsin sahaliikkeet sopivat syksyllä 
1919 siitä, e ttä  tanskan, hollannin ja  espanjan 
jalkaa oi tulla käyttäm ään puutavaran myynnissä. 
Tanskan m ittaan  nähden on täm ä sopimus pur
kaantunut.

Höylätyn tavaran ja Kuutiopäiden 
myynti,

Samoin kuin kaikesta sahatavarasta antavat 
höylätyn tavaran myyjät erikoiset ilmoitukset
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agenteille, miten paljon varastossa on »floorings» 
( =  lattialautoja), jo tka voidaan heti lähettää, 
ja  m itä tavarasuuruuksia voidaan m yydä teke
mällä ne höyläykseen sopivasta varastossa ole
vasta raaka-aineesta, jona on vajasärm äisiä soiroja 
ja  sinistynyttä tavaraa, joka halotaan laudoiksi 
ja  höylätään ostajan haluam iin m uotoihin.

H öylätty  tav ara  m yydään nimelliseen m ittaan  
(nominal measure) s. o. siihen m ittaan , joka t a 
varalla oli ennen höylätystä, jolloin höyläys- 
varaksi lasketaan 1/4// leveyssuuntaan ja  1/s" vah
vuudesta. Sitävastoin lasketaan rah ti aina höy
läyksessä saadun todellisen m itan mukaan, (actual 
measure)

1 std:sta y2" X 4" höylättyä m aksetaan 70,313 
% siitä rahdista, joka sam ansuuruisesta tavarasta  
olisi m aksettu höylääm ättöm änä.

H öylättyä tavaraa viedään Suurbritaniaan ja  
Irlantiin, A ustraaliaan, Etelä-Afrikaan ja  Itä- 
In tiaan  sekä Välimeren maihin. Saksaan ja  
Ranskaan ei sitä voida viedä siellä olevan korkean 
suojelustuliin takia.

Saksaan ostetaan paljon 7/8" lautoja ja  vaadi
taan  niiden täy ttäv än  runsaasti 23 mm. Nämä 
höylätään 7/8" =  22.2 m/m vahvoiksi ja  voidaan 
myydä 1" höylättyinä lautoina.

Normaalioloissa m enivät kaikki kuutiopäät 
Englantiin. Myös Tanskaan on m yyty sodan jä l
keen niitä. Kuusi- ja  m äntykuutiopäät m yydään 
tavallisesti erikseen m u tta  myös yhdessä. Milloin 
kuutiopäistä valm istetaan laatikkolautoja on 
kuusi halutum pi kuin m änty sentakia, e ttä  sillä 
ei ole niin väkevä pihkan haju.

Fob- oli Uniforxn«KontraHti.
Täm än kontrahdin ovat hyväksyneet: The

Timfcer Trade Federation of the U nited Kingdom, 
Svenska Trävaruexport Föreningen ja  Suomen 
Sahanomistaj ayhdistys.

Alkuun kirjoitetaan m yyjän, ostajan ja  v ä lit
tä jän  nim et ja  m ariginaaliin m yyjän ja  ostajan 
sähköosotteet.

K ontrahti on seuraa van sisältöinen:
M yytyihin puutavaroihin nähden on laivaa- 

jalla oikeus to im ittaa 10 % enemmän ta i vähem 
m än yhtä  ta i jokaista eri lajia, m u tta  ei yli 20 
s tandarttia  yh tä  lajia, edellyttäen aina, ettei 
kokonaissumma m uutu paitsi 5:nnen kohdassa 
m ainitussa tapauksessa. — 2— 10 standartin  
suuruiset m äärät saavat m uuttua 1 s tan d artin  
määrällä lajilta. Siinä tapauksessa, e ttä  laivausta 
kultakin lajilta on y litetty , ostajat eivät ole 
velvolliset hyväksym ään ta i m aksam aan m itään 
ylitse sen m äärän, joka on säädetty  kontrahdissa. 
Jos taas jo takin lajia puu ttuu , ostajat ovat vel
volliset hyväksym ään ja  m aksam aan toim itetun 
määrän, m u tta  ovat oikeutetut vaatim aan kor
vausta puu ttuvasta  toim ituksesta. Jokainen tä s tä  
kontrahdissa m ainittu  laji o te taan  huomioon 
erikoisena eränä.

Selostus (kuuluu myös 5 kohtaan).
Tämä ylitys sallitaan silloin, kun laiva tulee ai

kanaan ja ottaa kontrahdin koko määrän, mutta 
jos tullaan hakemaan tavaraa esim. kaksi kertaa, 
niin ensimmäisellä kerralla saadaan lisätä tuo 10 °/0* 
mutta toisella kerralla on myydystä tavarasta vä
hennettävä ensimmäisen laivan koko lasti ja jäännökseen saadaan lisätä 10 °/0.

M ainittava missä tavara  laivataan ja  milloin 
se on laivaus valmiina.

L ueteltava m yyty tavara, jonka allekirjoittavat 
sekä m yyjä e ttä  ostaja.

K ontrahdin takasivulle on painettu  seuraavat 
m yyntiehdot:

1. H innat Englannin punnissa: sahatuista
tavaro ista  P ietarin  standartilta  eli 165 kuutio- 
jalalta; höylätyistä tavaroista Pietarin stan 
d artilta  eli 165 kuutiojalalta (nimellismittaa); 
veistetyistä tavaroista  »loadilta» eli 50 kuutio- 
ja la lta  (tullin m äärääm ä m itta, poikkeuksena 
N orrbottenin veistetyt parrut); polttopuita (kuu- 
tiopäitä) syleltä eli 216 kuutiojalalta.

Kaikki vapaasti laivan sivulla =  laivan nosto- 
puomin ulottuvilla.

2. M yyjät sitou tuvat varustam aan riittävästi 
6—8 jalan pituisia pätk iä ainoastaan laivan tä y t
täm istä  varten  (stowage) 2/3 hintaan, m utta  ei 
nousten yli 5 % lastin m äärästä ellei toisin ole 
sovittu. N äm ä pä tk ä t katsotaan sisältyvän to i
sella puolella m ainittuun m äärään, m u tta  jä te 
tään  huom ioonottam atta keskipituutta lasketta
essa. L aivaajat ovat oikeutetut to im ittam aan sa
no tu t 5 % pätk iä  2/3 hintaan, joko niitä sitten ta r 
v itaan  laivan täyttäm iseksi ta i ei.

Selostus.
6—8 jalkapätkien hankkiminen saattaa myyjän 

useasti pahaan pulaan, niitä kun on täytynyt tehdä 
Pitkästäkin tavarasta, jolloin myyjälle on koitunut 
suuri vahinko, näistä kun maksetaan vain 2/3 hinta. 
Laiva ei ole oikeutettu vaatimaan niitä muihin kuin 
sellaisiin paikkoihin, joihin ei pitempiä mahdu. Jos 
joku väli laivan lastitilassa on suurempi kuin 8', 
on se täytettävä pitkällä tavaralla. Laivojen ah
taajat eli »stuuvärit» (Stevedores) eivät kuitenkaan 
viitsi pitää huolta siitä, että noita täytepätkiä käy- 
tään ainoastaan sellaisiin kohtiin, joihin ei pitempiä 
sovi. Myyjän on siis itse pidettävä huoli siitä pane
malla jonkun puolestaan valvomaan lastausta. Nämä 
pätkät katsotaan sisältyvän myytyyn std. - mää
rään, m utta kuten edellä on mainittu, jätetään keski
pituutta laskettaessa huomioon ottamatta. Jos myy
jän puolesta ei ole laivassa valvojaa, saattavat ah
taajat rikkoa kalliita peitteitä. Sadeilmalla peite
tään avolotjissa tavara. Peitteiden poisottaminen 
saattaa olla raskasta niihin kertyneiden vesilammik
kojen takia. Jos ei myyjän valvojaa ole saapuvilla, 
lyövät edesvastuuttomat ahtaustyömiehet puukolla 
reijän peitteisiin vesilammikon kohdalle, jolloin vesi 
virtaa tavaran päälle ja peitteet on keveät kasata. 
Myös pitää myyjän valvoja huolen siitä, että myyjä
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Coc/e Name:
»Uniform»

CONTRACT.
(F.O.B FOR M )

(Adopted by the Timber Trade Federation of the United Kingdom and the Swedish VFood 
Export Association and the Finnish Saw Mill Owner's Association.

-  1912. -

Sold to Me3srs ...K utm an & S o n . L o n d p n .

Bought of M essrs  P u u ta v a ra  O s a K e y n tlö  o f  w ib o rg

through the agency o L -..lf i? jB srs  . J . . . . » 0 0 . . & .  C i o  i n . . L o n d o n ....
; the wood goods hereinafter specified. subject to a variation »in shippers' option» of 10 per cent. more or less on any •: or every item, but not excecding 20 standards on any one item, alsvays provided that the total quantity is not varied Ö: except under the provisions of clause 5 Items of two to ten standards may be varied to the extent of one standard. ,2: In the event of over*shipmcnt of any item, buyers are not compelled to accept or pay for anything beyond the quantity pj- and margin stated in the contract. In the event of under»shipment of any item, buyers are to accept or pay for the O: quantity shipped. but have the right to claim compensation for the quantity short=shipped. Each item of this contract t-T: to be considered a separate interest

o be loaded a .. T r & n g s u n d .............  and to be
-  Other conditions

:sdy for shipment on .... 1 . 5 .  .1.9.?.?.* 
specified on the back —

_ S P E C I F I C A T I O N :
I  u/s Redwooa .......................3 x 9 50 s ta s . a i  15. - / -

3 x 6 K O H " .."...1 2 . 10/-..

il ai x 7 53 " 15...r/r  I ...? f«et ana
|  2 x M- 100 " " « 12 .15/- ( up widtna.
*  u/s R ea .s la tln g  oattens \Ends 6-8 feet
"t( bundied as custociary ) 3/if x  2 15 *  \  [  ä 2/3 p r lc e .

I . ........................................................3 / ^  X l i .......15 ...• .......f  " " 1 2 .  5/ -
.............................................. 5 / 8 x 3  5 " f ov e rnead.
...............................................5/8 x l i .....10..»..... J.........................

u/a staves .........
( Dundled as custo.ma.r ;̂.)................. .................................................

28 " x i"  x 2-5 30  • ? 4 i  10 .10/-
17 " x i"  x 2-7  5 " I overnead

Total 335 8tas*

__tip p rg.......... the „29*12. i927»

_ ̂ LWit CbtA-OA/eu
As S eller. (

London .the 3 * 1 *  192®•

The Prices in British Sterling
Sawn goods per St Petersburg Standard of 165 cubic feet Planed goods per St Petersburg Standard of 165 cubic feet. (nominal measure). Hewn goods per load of 50 cubic feet (Customs' Calliper Measure. excepting Upper Culf hewn balks).Firewood per fathom of 216 feet cube.

Ali free alongside the Ship.
2 Sellers undertake to supply sufficient ends, 6 to 8 feet for broken stowage only, at t>voäthirds price, but not exceeding 5 per cent. of the cargo unless othcrwise agreed. Such ends to be regarded as included in the quantities named on the other side but to be disregarded in the calculation of average length Shippers to have the right to supplv up to the said 5 per cent. of ends at two*thirds price. vvhether required for broken stowagc or not
3 The goods are to be properly seasoned fo/ shipment to ............................................  and shall be of the shippersusual bracking, average length and fair specification for such description of goods, and delivcred to the ship in accordance with the Custom of the Port, the Sellers' not being responsible for any deterioration occasioncd by circumstances beyond their Control after the goods have 'left shippers' wharf properly protectcd.
4 Shiproom to be provided in due time by buyers with the customary time for loading Buyers undertake that at Itast six clear days' notice shall be given to shippers direct before arrival of any steamer to load under this contract. such notice stating steamers and charterers name. and that full loading orders shall be in shippers hands not later than six days before the notified due date of such vesseTs arrival.
5 A margin of 10 per cent., more or less, but not exceeding 50 standards. is to be allow"ed to buyers for conveniencc of chartering, but when several shipments are made under the same contract. such margin shall only apply to the quantity by the last vessel. Should buyers under this clause demand an inerease of total contract quantity sellers to give such inerease in contract sizes. though not more than double the quantity of any item
6 Shippers liability to load at »first open water» shall not commcnce until the deliveries from the wharves and quays are entirely unhindered by ice. NOTF. -  Il is suggested that a clause to this effeet be inserted in the Charter Party.
7 Marine insurance of cargo and freight advance to be covered by the buyers and opened as soon as tonnage is secured It is understood that buyers' marinc risk commences if and when the goods are loaded into lighters for shifmrent after reeeipt of the notice from steamer of her cxpected arrival.
8 Any freight advance to be settled by cash in exchange for Captain s reeeipt. except on firevvood when loaded hy sailing vessei, in which case by thirty days' draft from date of Bill of Lading.
9 In case the manufacture and/or shipment of any of the goods be delayed or hindered by floods. drought, ice, destruction of mill and/or goods herein specified by reason of fire, strikes, locksout, or any similar cause, shippers shall not be responsible for any damages arising therefrom, provided prompt notice be given to the buyer, but in such eventonly shippers have the right during .........- ........ wecks from stipulated date of delivery of completing the contract,but on the expiration of such cxtended time, if shippers then dedare or have previously declared their inability to deliver. buyers shall thereupon- have the option to be promptly declared. of cancelling the contract, or continuing the same for such date of delivery as may be mutually agreed upon. but in any event not later than the follewing f.o.sv.A strike or lock=out of the shtpper-.' men only shall not exonerate them from any demurrage for which the chartercr may be liable under the charter, if by the use of reasonable diligence the shipper could have obtained other suitable labour

10 It is mutually agreed that, should war, prohibition of export or blockadc prevent shippers from shipping or buyers from lifting the goods herein specified within the time stipulated in the contract. this contract shall be cancclled for goods not dclivered *
11 Payment to be made on reeeipt of and m exchange for shipping documents by approved acccptanccs of sellers'orauthorized agents’ drafts, payable in London a t .................................................................  months from date of Bill of Lading,or at buyers option in cash less 2’ per cent discount payable in London. Sellers to give notice of vesseTs arrivalin the case of steamers by telegraph, and buyer s option as to mode of payment to be declared on reeeipt of such notice.
12 Should any of the goods not be removed by........................................... payment to be made in the manner providedabove against approximate invoicc of the said date, the goods then remaining at the risk of the buyers but at the expense of the sellers, provided, however, that if the goods are still unshipped by 31 st August of the follovving year, the buyers shall pay 5s. per standard rent to the sellers Buyers' liability to pay for the goods under this clause shall. hovvever, be suspended if the failure to remove is due to any of the contingencies covered by clause 9. and the drasvingdate shall be postponed for a period corresponding in length to the duration of the delay
13 No complaint or daim will be recognised by sellers upon any goods shipped under this Contract, unless reasonable particulars are given to agents vvithin 21 days from date of ship's final discharge. but any claim on the copdition of the goods shall be announced within 14 days thereof. No claim shall be recognised on any item or separate parccl shipped which has been broken into, but othersvise buyers shall be at liberty to deal with any items or parccls on which there is no complaint svithout prejudice to their right to claim on any intact items or pareels (including separate Bills of Lading delivered overside) under the arbitration clause. An item or parcel shall be considered to he intact if it can be produced to the arbitrators in its entirety as dischargcd
14 Propcrty in goods to be deemed for ali purposes, except retention of vendor s lien for unpaid purchase price. to have passed to buyers when goods put on board.
15 The goods to be shipped under as many Bills of Lading as may be required by buyers, provided that the tptal number issucd shall not exceed 5 per 100 standards. and that for any B. L excess. buyers shall pay one Guinea
16 Should any dispute arise under this contract which it may be found impossible to settie by amicable arrangement, the same shall forthvvith be referred to the decision of a third party to be mutually agreed upon, or in dcfault of agreement to two arbitrators. one arbitrator to be appointed by the sellers and one bv the buyers Such arbitrators shall. previously to entering upon the arbitration, appoint an umpirc. and the arbitration shall be subiect to the English Arbitration Act of 1889, or any subsisting statutory modification thereof or substitution therefor Buyers shall not reicct the goods herein specified, but shall accept or pay for them in terms of contract against shipping documents In the event of either side failing to appoint their arbitrator within seven days after being rcquested through the .igcnts under this contract so to do. the arbitrator thus required shall be appointed by the Tresident, or failing him by the Vice-President of the Timber Trade Federation of the United Kingdom, on the application of either party In the case of a claim not exceeding . t  25. or on less than 25 standards the dispute shall, if not amicably settled. be referred to one arbitrator. and in default of the parties agrecing en his appointment. he shall be appointed by the Prcsident. or failing him by the Vice-President of the Timber Trade Federation ot the Unided Kingdom. Fvery arbitrator or umpire shall be selected from members of the Timber trade. or from the arbitrators approved by the Timber Trade Federation of the United Kingdom, or by the Scandinavian Saw= millers' Association. Any award shall be final and binding upon both parties The costs of such arbitration shall be left to the discrction of the arbitrators or umpire. In deeiding as to costs. the arbitrators or umpire shall take into consideration the corrcspondence betvveen the parties relating to the dispute, and their rcspective efiorts to arrive at a fair settlement. This agreement shall be made a rule of court on the application of either party

The above clause not to apply in case of any of the goods being shipped to the Colonics or Mediterrancan Porfs.

O t
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Selostus.
Tavaran

pituus 21 ’

öC
M 18’ 17’ 16’ 15’ 14 ’ 13’ 12’ 11’ 10’ 9 ’

Oikea suhde
kappale-
luvussa 8 12 16 37 52 76 80 57 ! 40 37 18 12 10

Suhteeton
kappaleluku 8 12 37 40 80 12 20 18 76 s  52 36 12 10

Jos kuitenkin merivahinko tapahtuu, ennenkuin 
lastista on saatu laivan perämieheltä kuitti, on lai
vaahan tehtävä meriprotesti, ja ostaja perii vakuutus
maksun.

4. Ostajan tulee hyvissä ajoin hankkia laiva- 
tila ja  varata  m yyjälle tarpeellinen paikkakunnan 
tavan  mukainen aika lastausta varten. O staja 
sitoutuu ilm oittam aan laivan tulosta laivaajalle 
suoraan vähin täin  kuusi (6) arkipäivää ennen, 
kuin laiva saapuu tässä kontrahdissa m ainittua 
lastia noutam aan; sellaisen ilmoituksen tulee 
osoittaa laivan ja  rah taajan  nimi, ja  ovat tä y 
delliset lastausohjeet annetv avat myyjälle vähin
tä in  kuusi (6) päivää ennen edelläm ainittua 
ilm oitettua laivan saapumispäivää.

Selostus.
Ostaja siirtää aina nämät velvollisuudet vuokraa

malleen laivalle. 6 päivän ilmoittautumisaika koskee 
höyrylaivoja. Purjelaivojen tulee ilmoittautua ku
vaajalle satamaan saapuessaan ja on lai vaajan an
nettava niille lastia seura avana päivänä. Jos 
nyt ostaja lähettää höyrylaivan ilmoittamatta tuosta 
myyjälle, niin ei myyjä ole velvollinen lastaamaan, 
ennen kuin nuo kuusi arkipäivää on kulunut laivan 
saapumisesta. Lastausohje illa tarkoitetaan, että os
tajat usein vaativat tavaran lastattaviksi eri lasti- 
kirjoille (konnossementeille). Myyjä ei ole velvolli
nen toimittamaan useampaa kuin 5 lastikirjaa (kon- 
nossementtia) 100 std:lle ja on ostaja velvollinen 
jokaisesta ylimääräisestä lastikirjasta (konnosse- 
mentista) maksamaan ylimääräisen korvauksen. 
Useimmat ostajat ovat tukkukauppiaita, jotka sit
ten myyvät lastin useammalle vähittäiskauppiaalle. 
Ostaja on siis velvollinen myyjälle ilmoittamaan 
haluamansa lastikirjamäärän, samalla kun hän 
ilmoittaa laivan saapumisestakin. Jos tuo ilmoitus 
tapahtuu myöhemmin, niin ei myyjä enään ole vel
vollinen sitä noudattamaan, vaan lastaa siinä jär
jestyksessä, kuin haluaa. Kuitenkin hyvien kauppa
suhteiden säilyttämisen takia on myyjän kysyttävä 
ostajalta, suostuuko tämä korvaamaan ne kulut, 
jotka johtuvat myöhästyneiden lastausohjeiden seu
raani isesta.

5. 10 % enemmän ta i vähemmän, m utta  ei 
yli 50 s ta n d a rttia , ovat ostajat oikeutetut saa
maan rahtauksen helpoittamiseksi, m u tta  jos

sam an kontrahdin alaisia tavaro ita  laivataan 
useammalla laivalla, sovitetaan sellaista ylim äärää 
ainoastaan viimeiseen laivaan. Jos osta ja t 
täm än pykälän perusteella haluavat korot
taa  kontrahdin kokonaismäärää, niin m yyjäin 
tulee an taa  kontrahdin mukaisia lajeja, m utta  
oi m itään lajia saa an taa  enemmän kuin kaksin
kertaisesti.

6. Myyjäin velvollisuus laivata »ensi avoveden 
aikana» ei ala, ennenkuin tav a ra t voidaan jääes
te ittä  to im ittaa laitureilta ja  lastauspaikoilta.

Edellytetään, e ttä  tä tä  ta rk o ttav a  ehto on 
m erkitty  rahtaussopimukseen.

Selostus.
On kuitenkin huomattava, että laiturien ja lastaus

paikkojen pitää olla laivaussataman alueella.
7. Ostajan on vakuu tettava lasti ja  rah ti- 

e tuanti merivahingon varalta  heti, kun laiva on 
rahdattu . Täm ä on käsitettävä niin, e ttä  osta
jien merivahinko vastuu alkaa heti, kun tavara t 
ovat lasta tu t proomuihin laivausta varten, sen- 
jälkeen kuin on saatu  ilmoitus laivan saapum i
sesta.

Selostus.
Jos merivahinko kohtaa ilmoittautumisen jälkeen 

lotjiin varastolaiturista lastattuja tavaroita, on 
ostajan korvattava vahinko ja perittävä se vakuu
tusyhtiöltä, mutta myyjän on tehtävä meriprotesti. 
Samoin on tehtävä, jos lotja riistäytyy myrskyssä 
laivan sivulta, ennen kuin perämies on lukenut las
tin ja antanut siitä kuitin. Mutta jos myyjä on saanut 
kuitin, on laivan päällikön allekirjoitettava lastikirja 
(konnossementti), johon on otettu kaikki tavarat, jois
ta on saatu kuitit, vaikkapa osa olisi merivahingossa 
hävinnyt. Ostajan tulee korvata lastia kohdannut va
hinko, jos lotja hukkuu, ja ostajan tulee periä lastin 
vakuutusmäärä vakuutusyhtiöltä. Tämä kohta on 
hyvin tärkeä. On tapahtunut usein, että laivan 
sivulle viedyssä lotjassa oleva lasti, josta jo kuitti
kin on saatu, on myrskyn käydessä ja köysien kat
kettua lotjineen lähtenyt tuuliajolle. Kun myyjä on 
kuitin saanut, niin myyjä ei ole tavaroiden suh
teen velvollinen mitään tutkimusta toimittamaan, 
vaan on laivan se tehtävä. Jos taas lasti on viety 
niin myöhään illalla, että perämies ei rupea sitä luke
maan eikä siitä saada kuittia, silloin huolehtii tuosta 
lastista myyjä ostajan laskuun. Lastikir ja (kon
nossementti) on vaad ittava  vain siitä määrästä, 
josta ku itit on annettu. Kun laiva on tu llu t tä y 
teen lastatuksi, niin nämä kuitit on vaihdettava las
tik ir joihin (konnossementteihin).

8. K aikki rahtietum aksut on suoritettava 
käteisellä kapteenin antam aa kuittia  vastaan 
paitsi polttopuista lasta ttu ina purjelaivaan, jossa 
tapauksessa maksu järjeste tään  30 päivän tu n 
nusteolla konnossementin päiväm äärästä.
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Selostus.
Polttopuut =  kuutiopätkät.
9. Siinä tapauksessa, e ttä  tavarain  valmistus 

ja  / ta i laivaus viivästyisi tulvan, kuivuuden, 
jään, sahan tuhoutum isen ja  / ta i tässä m ainitut 
tav ara t tulen, lakon, tytmsulun, tah i muun sen
kaltaisen syyn tähden myöhästyisi ta i ehkäistyisi, 
m yyjät eivät ole velvolliset vastaam aan näin 
syntyneestä vahingosta, jos ostajille heti ilmoi
tetaan; sellaisessa tapauksessa ainoastaan m yy
jä t ovat oikeutetut kuuden viikon kuluessa 
m äärättyä päivää myöhemmin täy ttäm ään  sopi
muksen, m utta  jos pidennetyn m ääräajan p ää t
tyessä m yyjät ilm oittavat ta i ovat aikaisemmin 
ilmoittaneet, e ttä  he ovat kykenem ättöm ät lai
vaamaan, niin ostajilla on vapaus heti pää ttää  
joko peruuttaa sopimuksensa ta i ja tkaa sitä 
molemmin puolin sovittuun laivausaikaan, m u tta  
ei missään tapauksessa myöhempään kuin seu
raa vaan avoveteen.

Lakko ta i työsulku, joka vallitsee ainoastaan 
laivaa jän  työm aalla, ei vapauta laivaajia yli- 
m akuurahojen suorittam isesta (demurrage), josta 
rahtisopimuksen mukaisesti laivaajan tulee vas
ta ta , jos laivaajat tarm okkaalla toim innalla ja  
tavallisella palkalla olisivat voineet hankkia so
pivaa työvoimaa.

Selostus.
Jos yleinen lakko tai työsulku on aiheuttanut, 

etteivät tavarat valmistu, eivätkä ehdi kuivua lai- 
vausajaksi, vapauttaa se myös sopimusten täy ttä 
misestä.

10. Yhteisesti on sovittu, e ttä  jos sota, v ien ti
kielto ta i saarto estää myyjiä laivaam asta ja 
ostajia noutam asta tässä m ainittu ja tav a ro ita  
kauppasopimuksessa m äärättynä aikana, niin rau 
keaa sopimus toim ittam attom iin tavaroihin näh 
den.

11. Maksu suoritetaan laivauspaperita vastaan 
hyväksym ällä myyjien ta i heidän valtuuttam ansa
asiamiehen tra tta , m aksettava L o n to o ssa ............
kuukauden kuluttua lastik irjan  (konnossementin) 
m ääräpäivästä ta i ostajan valinnan m ukaan kätei
sellä vähentäen 2 %% kassa-alennuksen, maksu- 
paikkana Lontoo. Myyjien tulee ilm oittaa laivan 
saapumisesta, jos höyrylaivasta on kysymys, sähkö
sanomalla, ja  ostajien tulee sellaisen tiedon saa
tuaan  ilm oittaa valitsemansa laskutapa.

Selostus.
Tratta hyväksytään yleiseen maksettavaksi 3 kuu

kauden kuluttua. Viime aikoina on tullut tavaksi 
suorittaa maksu käteisellä, jolloin ostaja saa hyväk
seen 2 y2 % kassa-alennuksen. Tämä on tullut 
tavaksi syystä, että talouselämä Euroopassa on 
kovin järkytetty ja poissa oikealta suunnalta, kaiken
laiset tapaukset horjuttavat talouselämäämme ja

on melkein mahdotonta mennä 3 kk. etukäteen sano
maan, kuinka ostajan maksukykyisyyteen voi luottaa. 
3 kk. ajalla voivat ostajat nykyään muuttua vaka
varaisesta kykenemättömiksi suorituksiin. Toisinaan 
on tapana vaatia, että ostaja avaa remburssin koko 
kauppasummalle ennen lastaamisen alkamista. Myy
jä t vaativat tuollaisen maksutavan ollakseen tur
vattuja maksun saamisesta. Lastaamista ei tarvitse 
alottaa, jos peruuttamatonta rembursia ei ole avattu.

12. Jos jotain tavaroista ei olisi noudettu
. . . .  p :ä ä n .......... kuuta mennessä, on suoritettava
maksu edellä sanotulla tavalla sanottuna päi
vänä päivättyä likim ääräistä laskua vastaan, 
jonka jälkeen ostajat vastaavat tavaroista, m utta 
m yyjä suorittaa niistä kulut, edellyttäen kuitenkin, 
e ttä  jos tavara t ovat vielä laivaam atta seuraavan 
elokuun 31 päivänä, niin ostajat m aksavat 5 sh. 
standartilta  vuokraa myyjälle. Ostajain velvolli
suus suorittaa tavaroista täm än pykälän mukaan 
voidaan siirtää, jos noutamisen laiminlyöntiin 
vaikuttaa  joku 9 kohdassa m ainittu tapaus ja 
m aksupäivää siirretään sama aika kuin vastaava 
viivytys kestää.

Selostus.
Tavaran noutamisaika on 2 kuukautta. Myyjän 

on vakuutettava tavara tulipalon varalta ostajan 
laskuun. Tällaisille tavaroille ei ostajalla ole enään 
oikeutta saada ylittää kontrahdin määrää.

13. M yyjät eivät hyväksy valituksia ta i kor
vausvaatim uksia m istään täm än kontrahdin no
jalla laivatuista tavaroista ellei kohtuullista, 
yksityiskohtaista selvittelyä ole annettu  asia- 
miehille 21 päivän kuluessa laivan todellisesta 
purkam ispäivästä lukien, m utta  kaikki korvaus
vaatim ukset tavaran  laadun suhteen on teh tä 
vä 14 päivän kuluessa sam asta päivästä lukien. 
K orvausvaatim usta ei hyväksytä millekään la
jille ta i eri määrälle, joka on avattu , m utta  to i
selta puolen ostajalla on vapaus käy ttää  joka 
lajia ta i m äärää, josta ei ole valitusta tehty, 
m enettäm ättä  oikeuttaan vaatia jokaista koske
m atonta lajia ta i m äärää sovinto-oikeuden ehdo- 
mukaisesti. Laji ta i m äärä on pidettävä koske
m attom ana, jo tta  se voidaan jä ttää  sovintotuon 
mareille kokonaan sellaisena, kun se purettiin.

Selostus.
Yksityiskohtaisella selvittelyllä tarkoitetaan, että 

ostajat eivät saa tehdä mitään ylimalkaista vaati
musta, vaan on heidän tarkkaan ilmoitettava, mikä 
laji tai osa lastista on korvattava. Jos ostaja jo 
purkamisaikana ilmoittaa, ettei hän ole tyytyväinen 
lastiin ja että hän myöhemmin ajallaan tulee jä ttä 
mään yksityiskohtaisen alennusvaatimuksen, niin 
on tämä katsottava ainoastaan väliaikaiseksi il
moitukseksi. Toisinaan sattuu niin, että vasta parin 
kk. kuluttua saapuu yksityiskohtainen valitus. Sil-
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loin on myyjällä oikeus kieltäytyä valitsemasta so
vinto-oikeuden jäsentä, koska valitus on tullut liian 
myöhään. Sovinto-oikeudessa on myyjän useasti 
vaikeata saada kohtuussyitä huomioonotetuksi aina
kin silloin, kun puutavara on laatunsa puolesta jou
tunut tarkastettavaksi, sillä tavara on voinut olla 
jo kauan aikaa jossain hiilisatamassa j. n. e., ja mitä 
laatuun tulee, niin monestikin sovinto-oikeudessa 
sanotaan, että lasti on ollut jo lastatessakin sinisty- 
nyttä. Jos kerran joku laji on joutunut valituksen 
alaiseksi, niin on se laji jätettävä kokonaan koske
mattomaksi, niin että se voidaan jä ttää  sovintotuo- 
marien tarkastettavaksi.

14. Tavaran omistusoikeus katsotaan joka t a 
pauksessa, paitsi myyjien pidätysoikeutta m ak
sam attom asta kauppahinnasta siirtyneen ostajalle 
niin pian kuin tav ara t on pantu  laivaan.

15. Tavarat on laivattava niin monelle lasti- 
kirjalle (konnossementille) kuin ostajat haluavat, 
edellyttäen kuitenkin e ttä  kokonaismäärä ei ole 
useampi kuin 5 kpl 100 stdia kohden, ja e ttä  
jokaisesta yli määräisestä lastikirjasta (konnosse- 
mentistä) ostaja maksaa Guinean 1) kappaleesta.

Jos täm än kontrahdin johdosta johtuisi eri
mielisyyttä, jo ta  on m ahdoton sovinnossa r a t 
kaista, niin voidaan se yhteisestä sopimuksesta 
jä ttä ä  kolmannen henkilön ratkaistavaksi tahi, 
ellei saada sovintoa, kahdelle uskotulle miehelle 
(arb iraattorille), josta toisen m äärää m yyjä to i
sen ostaja. Näiden uskottujen miesten tulee 
ryhtyessään toim im aan valita sovintotuom ari ja  
tuomio on Englannissa v. 1889 annetun sovinto- 
oikeuslain alainen ta i jonkin muun voimaan astu
neen ta i lainvoiman voittaneen säädöksen alai
nen. O stajat eivät voi k ieltäytyä vastaanottam asta 
tässä lueteltuja tavaroita, m u tta  tulee heidän 
hyväksyä ja  m aksaa niistä kontrahdin mukaisilla 
ehdoilla laivauspapereita vastaan. Siinä tap au k 
sessa, e ttä  jompikumpi riitapuoli laiminlyö valita 
edustajansa 7 päivän kuluessa siitä asiamieheltä 
saatuaan kehoituksen, niin valitsee hänet jom 
man kum m an asianosaisen vaatiessa Englannin 
kuningaskunnan Timber Trade Federationin p u 
heenjohtaja ta i hänen poissa ollessaan v ara
puheenjohtaja. Siinä tapauksessa^ ettei korvaus
vaatim us tee enempää kuin £ ^ ^ t a i  pienempää 
kuin 25 standartin  m äärää, ja  jos riitaa  ei voida 
sovinnolla selvittää, jä te tään  se yhden väli
miehen ratkaistavaksi. Elleivät riitapuolet sovi 
hänen valinnastaan, niin valitsee hänet Englan
nin kuningaskunnan Timber Trade Federationin 
puheenjohtaja ja  hänen poissaollessaan vara
puheenjohtaja. Jokainen uskottu  mies ta i so- 
vm totuom ari valitaan puutavara-alalta ta i Tim 
ber Trade Federationin ja  Skandinavian Sahan- 
om istajayhdistyksen hyväksym istä sovintotuoma- 
reista. Jokainen sovinto-oikeuden päätös on

*) Guinea =  21 shillingiä.

lopullinen ja sitova molempiin asiakkaisiin näh
den. Sovinto-oikeuskulut jäävät uskottujen mies
ten tai sovintotuomarin määrättäväksi. Kuluja 
määrättäessä välimiesten tai sovintotuomarin 
tulee ottaa huomioon molempien, riitapuolten 
välinen erimielisyydestä johtuva kirjeenvaihto, 
ja heidän molemminpuoliset pyrkimyksensä oi
kean ratkaisun saavuttamiseksi. Tämä jom
mankumman asianosaisen vaatima sovinto- 
oikeuden päätös on sitova.

Edellämainittu pykälä ei ole voimassa tavaroille, 
jotka laivataan siirtomaihin tai Välimeren sata
miin.

Selostus.
Myyjän on aina oman etunsakin kannalta valit

tava henkilö sovinto-oikeuteen. Sovinto-oikeudessa 
koetetaan esillä olevan kirjeenvaihdon perusteella 
päästä perille, kumman tahdosta asia on sovinto- 
oikeudelle jätetty  ratkaistavaksi, ja sovinto-oikeus 
näkee tuosta myös, onko myyjän sovintotarjous 
ollut kohtuullinen ja ostajan kohtuuton. Tällöin 
ei sovinto-oikeus voi muuta kuin päättää asian myyjän 
eduksi. Kirjeenvaihdosta nähdään myös, onko myyjä 
kieltäytynyt mitään korvausta maksamasta. Jos 
sovinto-oikeus harkitsee kuitenkin, että myyjä on 
velvollinen maksamaan korvausta, määrää se myös 
myyjän suorittamaan sovinto-oikeuskulut.

Cif-myyi\ti.
Cif-myynnissä on myyjä täyttänyt kontrahdin 

jättämällä ostajalle asianmukaisessa järjestyk
sessä laaditut lastin konnosementit ja vakuutus
kirjat. Jos laiva tekee haaksirikon ei ostaja voi 
vaatia uutta lastia, vaan saa peittää tappionsa 
vakuutuskir j alla saamallaan vahingonkorvauk
sella. Nämä vakuutuskirjat laaditaan yleensä 
siten, että tavaran täyteen fob-arvoon lisätään 
10 % kauppavoitoksi +  maksettu eturahti. Jos 
koko rahti maksetaan etukäteen, jonka tavan 
laivanvarustajat saivat sotaaikana aikaan, on 
tämä tietysti kokonaan lisättävä vakuutussum
maan. Rahtia ei enää makseta etukäteen, toi
sinaan maksetaan eturahtia lastauspaikalla noin 
1/3 rahdista. Sodan jälkeisenä aikana kuului 
meri vakuutukseen vielä miinavaaralta vakuutus, 
jonka maksut vuosi vuodelta pienentyivät ja 
nykyään ei sitä enään oteta.

Cif- eli Wood-cif-Kontrahti.
Kontrahdin etusivu on muuten ihan sama kuin 

Uniform-kontrahdissa paitsi, että ilmoitukseen 
missä tavara laivataan ja milloin se on laivau, - 
valmiina, on lisätty »tai niin pian tämän jälkeen 
kun myyjä voi saada sopivan tonniston».

Kontrahdin takasivulle on painettu seuraavat 
myyntiehdot:

1 =  Uniform-kontrahdin 1 sillä erotuksella, että 
lopussa on fob-määritelmän asemasta cif-määri-
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telinä, joka kuuluu »Hintaan sisältyy cost, in- 
surance and freight =  kulut, vakuutus ja rahti» 
määräsatamaan.

2 =  Uniform-kontrahdin 2.
3 =  siman 3.
4. Myyjän tulee hyvissä ajoi n hankkia laivatila, 

ja  ostaja huolehtii siitä, e ttä  laivaaja saa täydelli
set lastausohjeet vähintäin 10 päivää ennen kon
trahdissa m äärättyä  laivauspäivää.

Laivan haaksirikkoutuessa ja  lastauksen tä ten  
tu ltua  estetyksi on myyjällä oikeus peruuttaa 
täm ä sopimus siitä heti ostajalle ilm oittam alla 
kuitenkin jä ttäen  ostajalle oikeuden o ttaa  näm ä 
tav a ra t lasketusta  fob-hinnasta.

5 =  Uniform -kontrahdin 5 sillä erotuksella, e ttä  
m yyjä on ostajan tilalla.

6. Myyjän on vakuu tettava lasti ja  rah ti - 
e tuanti lisättynä 10 % faktuuran (invoice) a r
vosta ja  on täm ä vakuutus o te ttava heti, kun 
laiva on rahdattu .

7 =  U niform -kontrahdin 8.
8 =  siman 9 sillä erotuksella, e ttä

toinen kappale koskeva lakkoa ja  työsulkua on 
jä te tty  pois.

9 =  Uniform -kontrahdin 10 paitsi, e ttä  lause- 
osa »ja ostajia noutamasta» on jä te tty  pois.

10. Myyjä maksaa rahtaussopim uksen m ukai
sen rahdin ja  ostaja m aksaa jäännöksen laivaus- 
papereita ja  luotettavaa vakuutuskirjaa vastaan 
hyväksym ällä m yyjän ta i täm än valtuu ttam an 
asiamiehen tra tan , joka on m aksettava Lontoossa
.......... kuukauden ku lu ttua  lastikirjan (konnos-
sementin) m ääräpäivästä ta i ostajan valinnan 
m ukaan käteisellä 2 y2 % kassa-alennuksella 
m aksupaikkana Lontoo. Myyjien tulee ilm oittaa 
laivan saapumisesta, jos höyrylaivasta on kysy
mys, sähkösanomalla ja  täm än tiedon saatuaan 
on ostajan samoin sähkösanomalla ilm oitettava 
valitsem ansa m aksutapa; muussa tapauksessa 
m yyjä valitse m aksutavan.

11 =  U niform -kontrahdin 13.
12 = siman 14.
13 = siman 15.
14 = siman 16.

Puutavaroiden myynti Cif, ehdoilla.
(Suomen Paperi- ja Puutavaralehden N:o 16, 31/8 27.)

Joku aika sitten herätti kuten m uistettaneen 
Suomen Laivastoyhdistys kysymyksen siirtym i
sestä fob.-m yynneistä cif.-myynteihin puu tava
ra-alalla. M ainittu yhdistys laski m. m. e ttä  
f ob.-m yynnit a iheu ttavat maallemme noin 150 
milj. Smk. suuruisen tappion vuodessa. Suomen 
Laivastoyhdistys kääntyi asiassa Suonien Sahan- 
om istajayhdistyksen puoleen. Äskettäin pitäm äs
sään kokouksessa on viim em ainitun yhdistyksen 
hallitus käsitellyt Laivastoyhdistyksen kirjelm ää

sekä siinä m ainittua aloitetta ja  päätti asiassa 
seuraavaai

Suomen Sahanomistajayhdistys kannattaa peri
aatteessa täydellisesti siirtymistä f ob.-myynneistä 
cif.-myynteihin, mutta on kuitenkin sitä mieltä, 
että tämän tulee tapahtua tosiolojen vaatimus
ten mukaisesti ja sitä mukaa kuin maamme lai
vayhteydet paranevat. Suomen Laivastoyhdis
tyksen hankkeen toteuttamiseen on ryhdyyttävä 
vasta perinpohjaisen ja täysin asiallisen harkin
nan jälkeen.

Tehdessään tämän päätöksen nojautui Suo
men Sahanomistajayhdistyksen hallitus m. m. 
seuraaviin seikkoihini

Laivastoyhdistyksen väite siitä, e ttä  suuros
ta ja  ostaessaan sahattua puutavaraa fob-hintoi- 
hin, kalkyloisi rahdin 50 shillingiksi, m utta  m ak
saisi todellisuudessa vain 35 shillinkiä, joten ero 15 
sh. standartilta  jäisi ostajan ja  hänen myynnissä 
käyttäm iensä välikäsien hyväksi, ei pidä täydelli
sesti paikkaansa, sillä tä llaista suurta eroa ei 
liene esiintynyt kuin ainoastaan poikkeustapauk
sissa, jolloin rahdit ovat jostakin syystä äkkiä 
vahvasti alentuneet. Nykyinen rahti esim. U u
raasta  ja  Porista Lontooseen on noin 44 ä 45 sh. 
standartilta. K un tähän  lisätään vakuutusm ak
sut, noin 2 sh. 6 p. standartilta, on todellinen ero 
ostajan kalkyloiman rahdin sekä suorittam an 
rahdin ja  vakuutusm aksun välillä ainoastaan noin 
3 sh. 6 p . ä 2 s h .  6 p. Laivastoyhdistyksen oletta
man 15 sh. asemasta. Olettaen, e ttä  maastamme 
m yydään vuosittain noin 1.1 milj. s tandarttia  sa
ha ttu a  puutavaraa, supistuu Laivastoyhdistyk
sen laskema tappio 150 miljoonasta Smkista noin 
30 milj. Smkiaan. K un rahdit ovat viime vuosina 
osoittaneet suuria vaihteluita, voi ylläm ainittu 
30 miljoonan Smkin teoreettinen voitto m uuttua 
helposti tappioksikin.

Suomen Laivastoyhdistys on arvioinut m aal
lemme aiheutuvan 30 milj. Smkin suuruisen 
tappion f ob.-myynneissä siitä, e ttä  5 % menee 
meklariprovisiona ulkomaille. Tässä asiassa on 
Sahanom istajanyhdistys sitä mieltä, ettei meklari- 
provision suorittam ista ulkomaille voida välttää, 
vaikkakohta siirryttäisiinkin cif-myyntien kan
nalle. Voidaan melkoisella varmuudella väittää, 
e ttä  cif-myynneissäkin menisi ainakin 2 y2 % 
ulkomaille, sillä tarpeellisen tonniston puuttuessa 
olisi meidän pakko vielä monen vuoden aikana 
tu rvau tua ulkolaisten suurten meklariliikkeiden 
apuun ja  siis pakko jakaa meklariprovisio heidän 
kanssaan. Taloudellinen etumme siitä, e ttä  rah 
taus suoritettaisiin kotimaisten liikkeiden väli
tyksellä, supistuisi siis korkeintaan noin 10 milj. 
m arkkaan, otaksuttavasti vielä vähempäänkin, 
noin 6— 7 milj. m arkkaan.

Mitä tulee Laivastoyhdistyksen huomautukseen 
siitä, e ttä  cif-myynneissä tuettaisiin vakuutus
maksuilla kotimaisia vakuutusyhtiöitä ja  käytet
täisiin siis vakuutusm aksut oman maan taloudel-
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lisen kehityksen hyväksi, on m ainittava, e ttä  
näistäkin vakuutusm aksuista menisi huom attavan 
suuri osa jälleen vakuutusm aksuina, ainakin en
simmäisinä vuosina, ulkolaisten liikkeiden h y 
väksi. Epäilem ättä olisi cif.-myynneistä kuiten
kin suurta hyötyä kotim aisten vakuutusliikkei
den elpymiselle.

Sahanom istajayhdistyksen vastauksessa käsi
tellään Laivastoyhdistyksen huom autusta siitä, 
e ttä  cif-myyntien etu  olisi pätevästi tod iste ttu  
Ruotsissa, Itäm erenm aissa ja  Venäjällä. Mitä 
ensiksikin Venäjän tulee, on vaikeata verrata  
vientiliikkeitämme venäläisiin liikkeisiin, sillä ve
näläisten on kuten tunne ttua  eri syystä pakko 
myydä tavaransa cif-ehdoilla. Mitä taasen R uo t
sin m yynteihin tulee, niin on Etelä-Ruotsissa 
kaikkina vuodenaikoina käytettävissä säännöl
listä linjatonnistoa ja  aina Sundsvallia myöten 
pohjoiseen ovat Ruotsin laivayhteydet ulkomaiden 
kanssa hyvät, joten cif-m yyntejä suurem m itta 
vaikeuksitta voidaan tehdä. R uotsin pohjois
osissa m yydään sitävastoin suurin osa p uu tava
rasta  fob-ehdoin kuten meilläkin. Itäm eren maissa 
etenkin Riian ja  Danzigin kaupungeilla on ym 
päri vuoden käytettävissään säännöllistä linja- 
tonnistoa ja  näin ollen on edullista to im ittaa 
puutavaroita cif-ehdoin. Siirtyminen cif-m yynti- 
menetelmään vaatii siis, e ttä  laivaliikenneolot 
ovat hyvät ja  sopivaa tonnistoa helposti saa ta
vissa.

Syynä siihen, ettei cif-myyntejä voida yhtäkkiä 
yleistyttää, eivät ole ainoastaan ylläm ainitut 
seikat, vaan myöskin puutavarakaupan erikois
luonne. Suuret englantilaiset ostajat, jo tka usein 
ostavat useita tuhansia standartte ja  kerrallaan, 
eivät mielellään osta cif-ehdoilla, koska he hank
kiessaan tav a ra t fob-ehdoilla ovat tilaisuudessa 
lähettäm ään ne harkintansa ja  m arkkinatilan
teen m ukaan niille seuduille Englantia, missä 
m arkkinat ovat parhaim m at ja  missä tarve on 
suurin. Jos he ostaisivat tavaransa esim. cif 
Lontoo, olisi heidän m yytävä ne joko Lontoossa 
ta i sikäläisillä paikallismarkkinoilla, vaikka m ark
kinat siellä*olisivatkin heikot.

Myytäessä cif, on m yyjän mikäli mahdollista 
koetettava saada samalle ostajalle laivaan sopiva 
lasti, esim. noin 500/600 std. Jos hän myy pie
nemmän m äärän, esim. 200 /300 std., on hänen 
vaikeata saada rahdatuksi sopiva laiva. H änen 
täy tyy  mahdollisesti rahdata  suurempi laiva 
ja  lähettää osa tavaro itaan  m yym ättöm inä ulko
maille. Tällainen m enettely voi aiheuttaa huo
m attavia tappioita laivaajille varastovuokrien y.m. 
maksujen muodossa, ja  joh taa konsignatiomyyn- 
teihin, jo tka niinhyvin myyjien kuin ostajienkin 
edun kannalta katsottu ina eivät ole suositeltavia. 
Myytäessä fob-ehdoilla on laivaaja tilaisuudessa

m yym ään aivan pieniäkin eriä, joista usein saa
daan parhaat hinnat. Useilta eri laivaajilta osta
miansa pieniä eriä varten rah taa  ostaja laivan 
huom attavasti edullisemmilla ehdoilla, kuin m itä 
hän olisi saanut maksaa rahdatessaan jokaista 
erää varten  erikseen.

Edellisessä on p y ritty  selostamaan niitä  vai
keuksia, jo ita  laivaajilla on voitettavinaan cif- 
myynneissä. Tässä yhteydessä lienee paikallaan 
kosketella lyhyesti myöskin niitä etuja, jo ita  
cif-myynneistä voi laivaajille olla.

Siirtyessään aikaa myöten yleisempään cif- 
myyntimenetelmään. saavat lai vaaj a t erinäisiä 
etuja, joista varsin huom attava on se, e ttä  he 
to im ittavat rahtauksen itse, voivat paremmin 
välttää  laivojen yhtäaikaista kasaantum ista sa ta
miin j a tästä  j ohtuvia ylim akuupäiväkustannuksia. 
He voivat markkina- ja  hintasuhteista riippuen 
oman harkintansa m ukaan rahdata  joko 10 % 
suuremman tahi pienemmän laivan. He voivat 
saada parem m at ehdot rahtaussopim uksiin, jos 
he to im ittavat itse rahtauksen. Ennen kaikkea 
ovat lai vaaj a t tilaisuudessa pääsemään suoranai- 
sempaan yhteistoim intaan johtavien laivanvarus- 
tajajärjesto jen  kanssa, kun sen sijaan tähän  
asti ei lai vaaj ien m ielipidettä ole rahtaussopimus- 
kaavakkeita laadittaessa o te ttu  tarpeeksi huo
mioon.

Olisi varsin toivottavaa, e ttä  yhtärinnan saha
teollisuutemme siirtyessä yhä enemmän jaloste- 
tum m an puutavaran, kuten höylätyn tavaran  
vientiin, alettaisiin vuosi vuodelta siirtyä yhä 
enemmän myöskin cif-myyntien kannalle. T ätä 
siirtym istä ei missään tapauksessa, kuten yllä jo 
on monesti osoitettu, voida aikaansaada y h t
äkkiä, vaan on ensiksi ulkolaiset ostajat to tu te t
tava  cif-ostoihin ja  meriliikettämme kaikella ta r 
molla kehitettävä.

Suomen sahateollisuuden tuo tan to  on viime 
vuosina sekä m äärältään  e ttä  laadultaan m ennyt 
ripeästi eteenpäin. Nopeasti kohonneet raaka- 
aineiden h innat ja  pienem m ät ansiomahdolli
suudet pakoittavat viejiämme kaikilla tavoin 
koettam aan saada elinehtoja paremmiksi. Jos 
v iejät voivat toivoa saavansa cif-myynneistä p a 
rem pia taloudellisia tuloksia, voidaan olla vakuu
te ttu ja  siitä, e ttä  cif-myynteihin siirrytään niin 
laajassa m ittakaavassa kuin mahdollista.

Kysymys siirtym isestä fob-myynneistä cif- 
myynteihin, jonka Laivastoyhdistys on herä ttäny t 
ja  o ttanu t ohjelmaansa, on hyvin kannatettava 
aloite, ja  on Suomen Sahanom istajayhdistys jo 
aikaisemminkin käsitellyt tä tä  asiaa. Mielihy- 
vällä voidaan myös todeta, e ttä  cif-m yyntejä on 
viime vuosien aikana yhä runsaam m assa m ää
rässä päätetty . On varsin to ivo ttavaa, e ttä  täm ä 
kehitys jatkuisi edelleenkin.
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Sahatavaran laivaus.
Rahtaus.

Rahtaussopimukseksi eli certepartiksi (Charter- 
party) ku tsu taan  sitä sopimusta, joka tehdään 
m yynnin jälkeen tavaran  poisrahtaajan ja  jo n 
kun laivan isännistön kanssa, jolloin jälkim m äinen 
sitoutuu kulettam aan tavaran  m yyjän satam asta 
m ääräpaikkaan.

Jos tavara  on m yyty cif — cost, insurance 
and freight =  kulut, vakuutus ja  rah ti m aksettu 
ta i c & f =  cost and freight =  kulut ja  rahti 
m aksettu on m yyjän rahdattava  tavara. Fob- 
ehdolla =  vapaasti laivan sivulla nostopuomin 
ylettyvillä siten asetettuna, e ttä  vinshitaakkojen 
teko käy helposti, myydyn sahatavaran rah taa
minen on ostajan huolena.

Itse rahtaussopim uksen teko tapah tuu  pää
asiallisesti välittäjien n. k. laivameklarien kautta .

Aikasemmin käytetyssä Scanfin1) rahtaussopi- 
muksessa eli certepartissa vuodelta 1899 on:

Alussa m erkitty  aluksen nim i, likim ääräinen 
tilavuus2) ja  miten monen s td ’in3) kuletusta 
varten se rahdataan, kotipaikka, laatu , rah taajan  
nimi ja  kotipaikka ja  sen jälkeen seuraavat il
m oitukset ja  m ääräykset:

1) Laivan oikeus o ttaa  enemmän ta i vähem 
m än lastia ilm oitettuna %:ssa, laivan olinpaikka 
rahtaussopim usta tehtäessä, e ttä  se on tiivis, lu ja  
ja  vankka sekä kaikin puolin varuste ttu  tä tä  
m atkaa varten ja  tekee sen mahdollisimman no
peaan, ollen kuitenkin o ikeutettu  omistajien lu 
kuun ottam aan lastia mihin Itä- ja  Pohjanm eren 
satam aan tahansa ja  siellä päättyneen purkauksen 
jälkeen purjehtia satam aan, jossa rah d a ttav a t 
tav a ra t löytyvät, ta i niin lähelle kuin se tu rv a l
lisesti voi saapua ja  siellä lastata, aina vapaassa 
vedessä ollen, ja  mennä m ääräpaikkaan ta i niin 
lähelle kuin turvallisesti voi saapua ja siellä, 
aina vapaassa vedessä, purkaa lasti.

2) Laivan päällikön tahi om istajien on annet
tava sähköteitse tieto  lastin lähettäjälle laivan 
saapumisesta lastauspaikalle vähintäin 6̂  ark i
päivää aikaisemmin. Täm än laiminlyöntiä ei 
kuitenkaan voida katsoa täm än sopimuksen rikko
miseksi, m u tta  rah taa ja  ei ole velvollinen kor
vaam aan tällaisen laiminlyönnin mahdollisesti 
aiheuttam aa viivytystä laivalle.

3) Laiva on lasta ttava  ja  purettava ta v a n 
mukaisella höyrylaivan käyttäm ällä nopeudella 
niin joutuisasti, kuin laiva voi o ttaa  vastaan ja  
antaa ulos tavallisella paikkakunnan työajalla 
ja  m uuten paikkakunnan satam a-tavan mukaan,

x) Scanfin =  Scandinavia— Finland.
2) tilavuus ilmoitetaan fnettoregisteritonneissa =  100 Eng. 

j3 =  2,831 m3.
3) 1 std. »  165 Eng. j3 =  4,672 m3.

jolloin sunnuntaita, yleisiä ja  paikallisia juhla
päiviä (jos ei niitä käytetä) ei oteta huomioon 
lastaus- ja  purkauspaikoissa. Jos laiva tulee 
viipym ään joko lastaus- ta i purkauspaikalla yli 
sovitun ajan, on sille m aksettava odotusrahoja 
(ylimakuupäivärahoja) sovittu summa päivässä ja 
suhteellisesti osalta päivästä. Lasti on tuotava 
laivan sivulle ja  vastaanotettava laivan sivulta 
rah taa jan  vastuulla ja  kustannuksella paikka
kunnan tavan  mukaan. Laivalla on oikeus pitää 
painolastia tarpeen mukaan.

4) Tarpeellinen määrä rah tietuantia  on tava l
listen menojen suoritukseksi annettava lastaus- 
satamassa, jos päällikkö sitä pyytää, ja  on tä s tä  
m aksettava vakuutusm aksu.

5) Jos lastaus tahi lastin purkaam inen estyisi 
yleisten työlakkojen, sulkujen ta i levottom uuk
sien kau tta  lastaus- tahi purkauspaikalla, niin 
lastaus- ja  purkausajaksi ei lueta sitä aikaa, jonka 
tällaiset syyt ovat lastausta  ta i purkausta vii
vyttäneet, eikä m inkäänlaista korvausvaatim usta, 
olipa se teh ty  lastin  lähettäjän , vastaanottajan  
tahi laivan om istajan taholta, voida o ttaa  huo
mioon. K uitenkin sellainen lakko tahi sulku, 
joka yksistään tap ah tu u  lastin lähettäjän  tahi 
vastaano tta jan  työmaalla, ja  johon hän tarm ok
kaalla toim innallaan ja  kohtuullisella palkalla 
voisi saada sopivaa työväkeä, ei vapauta häntä 
täm än sopimuksen täyttäm isestä.

6) Lastikirja (konnosementti) on laadittava m ää
rä tty y n  muotoon, ja o n  päällikön allekirjoitettava 
se tu n tem atta  tavaran  laatua, lajia ja  m ittaa, 
ja  ovat rahti- y. m. ehdot sam at kuin rahtaus- 
sopimuksessa ilm oitetaan. Laivan omistaja on 
edesvastuussa päällikön allekirjoittam asta kappa- 
leluvusta, m utta  ei tulipalon, petoksen, meri- 
vahingon merellä ta i satam assa aiheuttam asta 
vahingosta.

7) Poikkeuksen tekevät laivan om istajan vas
tuuseen nähden: Jum alan sallimuksesta joh
tuneet vahingot; kuninkaan (valtakunnan) vi
hollisten ja  hallitsijani aiheuttam at toimenpiteet; 
samoin myös tulipalosta ja  laivan päällikön tai 
miehistön vilpillisestä m enettelystä, merirosvouk- 
sesta, yhteentörm äyksestä, karille joutum isesta 
ja  purjehdusonnettom uuksista tai peitetyistä v i
oista laivan rungossa ja /ta i koneistossa ja / tai 
kattiloissa aiheutuneet vahingot, vaikkakin ne 
ovat johtuneet laiminlyönneistä, virheistä tai 
erehdyksistä, jonka ovat tehneet luotsi, laivan 
päällikkö, miehistö ta i m uut laivalla toimessa 
olevat henkilöt, joiden toim innasta laivan omis
ta ja  on vastuussa. N äm ä edelläm ainitut seikat 
eivät kuitenkaan saa missään tapauksessa olla 
aiheutuneet laivan om istajan ta i laivan isännistön 
puolelta tapahtuneen lai: a .

*  METSÄTIETEELLINEN *

rikhO*55§*
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Laivalla on oikeus käydä missä satam assa ja  
missä järjestyksessä taliansa, purjehtia ilman 
luotsia, hinata ja  avustaa hädässä olevia laivoja 
ja  poiketa väylältään pelastam aan ihmishenkiä 
ja  o ttam aan hiiliä m istä satam asta tahansa 
rikkom atta tä tä  sopimusta.

8) Jos jääesteet (muulloin kuin keväällä) es
täv ä t laivan saapum asta lastauspaikalle, on täm ä

rahtaussopim us purettu; ja  jos lastauksen aikana 
(muulloin kuin keväällä) jääesteet uhkaavat tehdä 
laivan ulospääsyn satam asta vaaranalaiseksi, on 
päälliköllä oikeus lähteä sillä lastilla, mikä on 
lasta ttuna, ja  käydä m atkan varrella olevassa 
yhdessä tai useammassa satamassa ottam assa 
lisälastia isännistön lukuun yhteen ta i useampaan 
satam aan, joiden tulee olla m atkan varrella
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purkauspaikalle. Jos se valtio, jonka lipun alla 
laiva kulkee, joutuisi sotaan ja  purjehdus sen 
k au tta  käy vaaralliseksi, tah i jos vientikiellot 
eli satam an sulkeminen estävät lastauksen, on 
täm ä sopimus purettu .

9) K un purkaus on p ää tty n y t ja  lasti oikeassa

järjestyksessä jä te tty  vastaanottajalle, on rahti 
m aksettava käteisellä ilman alennusta vähentä
mällä rahtietuanti, jos sellaista on annettu.

10) Päällikkö ei ole velvollinen allekirjoitta
m aan m uuta kuin yhden yhdistelmän lastikir- 
joja, jos ei kirjallista ilm oitusta siitä ole hänelle
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annettu  ennen lastaamisen alkam ista, ja  on lasti 
vietävä laivan sivulle sellaisena, e ttä  se voidaan 
erottaa, kunkin lastikirjan m äärä erikseen pan 
tuna.

11) Yhteisen merivahingon (haverin) sattuessa 
on se korvattava York/Antwerpenin sääntöjen 
vuodelta 1924 m ukaan, paitsi kansilastille ja 
sen rahdille yhteisessä pelastuksessa aiheutettua 
vahinkoa, joka on katso ttava yhteiseksi vah in 
goksi.

12) Päälliköllä ta i laivanom istajalla on täysi 
oikeus lastiin kunnes rahti, kuollut rahti, odotus- 
rahat (ylim akuupäivärahat) ja  yhteisen m eri
vahingon (haverin) kulut on m aksettu.

13) Korvauksena täm än sopimuksen rikkom i
sesta on suoritettava rikkomisesta aiheutunut 
vahinko, ei kuitenkaan yli lasketun rahdin määrän.

14) Laivan on m aksettava rahtauspalkkiota 
sovittu % rahdin m äärästä, vaikka sopimus pur- 
kautuisikin.
Rahtaussopimus (Baltic Wood Charter 

1920) tunnusnimellä „Baltwood”
jonka Timber Trade Federation on hyväksynyt 
17/6 1926 ja  Baltic and W hite Sea Conferencen 
virallinen neuvottelukokous on om aksunut I tä 
meren ja  Norjan satam ista Isoon B ritanniaan ja
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Irlantiin  höyry- ja  täysvoimasille moottori aluk
sille.

Tänään on sovittu ..............................................:n,
joka omistaa hyvän höyry-/m oottorilaivan, jonka
nimi on ........................, vetää .........................  re-
gisteritonnia ja  k a n t a a ....................std ta i suun
nilleen niin paljon m ukaan luettuna kansilasti 
(ollen laivanom istajalla oikeus 7 y2 % lisäykseen 
ta i vähennykseen 750 std:iin asti ja  5 % lisäyk
seen siitä m äärästä, joka nouse yli 750 std),
ollen nykyään .................... ja  ajateltu  olevan
valmiina lastin ottam iseen noin ................... , ja
..................................... välillä, joka on rahtaajana.

1) Sanotun laivan tulee olla tiivis, luja ja  
vankka sekä kaikin puolin varuste ttu  m atkaa 
varten ja  tulee sen mahdollisimman pian (ollen 
kuitenkin oikeutettu  om istajien lukuun o tta 
maan lastia mihin Itä- ja  Pohjanm eren satam aan
tahansa ta i ................................ , siellä purettu  aan)
purjehtim aan ................................................................

L a s t i
ta i niin lähelle kuin laiva turvallisesti voi saapua 
ja  täällä lastata , aina vapaassa vedessä ollen, 
rah taa ja lta  ta i hänen asiam ieheltään täyden ja 
täydellisen lastin koneella sahattuj a m änty- j a /tai 
kuusilankkuja ja /ta i  soiroja ja /ta i lautoja, ja /ta i 
kapeita soiroja (scantlings) ja /ta i  rim alautoja 
(slatingbattens) n iputettu ina ja  /ta i päreitä (plas
ter laths) n iputettu ina ja /ta i  kim piä ja /ta i  höy
lä tty jä  lautoja ja /ta i  la ttia lauto ja (floorings)
(lautoja sisältyy täh än  m äärään noin ...............
std., joista 1" ohuempia noin ...................  std.,
kapeita soiroja (scantlings) noin ...................  std,
rim alautoja (slatingbattens) n o i n ......................std.,
rappauspäreitä (plaster laths) noin ...................
std., kim piä noin ...................  std., höylätty jä
lautoja n o i n ................... std., la ttia lau to ja  (floor
ings) noin ...................  std. ja  ta rko ittaa  »noin»
edellä m ainituissa m äärissä 10 % enemmän tai 
vähemmän), sopivalle määrälle pä tk iä  8 jalan 
pituisia ja  siitä lyhyempiä ainoastaan laivan 
täy ttäm istä  varten, m u tta  pätkien m äärä ei 
saa nousta yli 7 y2 % lastin m äärästä lukuunot
tam atta  rim alautoja (slatingbattens) ja  rappaus- 
päreitä (plaster laths), jos ei toisin ole sovittu.
R ahtaajalla on oikeus laivata aina ...................
syltä kuutiopäitä.

2 % lastin m äärästä on laskettava pätkiksi, 
joista m aksetaan 2/3 rah tia  lukuunottam atta  
milloin koko lasti kuutiopäitä (firewood) ja /ta i 
rappauspäreitä (plaster laths) ja /ta i  kimpiä on 
lastattu , jolloin tä tä  m ääräystä ei ole sovitettava.

H u o m a u t u k s i a .
Laivan om istaja voi hyväksyä m uunkin lasti- 

luettelon.
Laivan om istaja voi sopia jä ttäm ään  pois 

lastaus- ja /ta i  purkaussatam aa koskevan ehdon 
»aina vapaassa vedessä ollen» ta i sopia erityisestä

lotjakuletuksesta matalissa satamissa ja  pai
koissa.

K a n s i l a s t i .
Laivalla tulee, ollessaan täydessä lastissa, olla 

rah taajan  vastuulla kansilastia, joka ei kuiten
kaan saa y littää  sitä m äärää, jonka se voi sopi
vasti sijoittaa ja  kantaa takilansa, varusteidensa, 
m uonatarpeittensa ja  sisustuksensa ohella.

Näin las ta ttuna  tulee laivan l ä h t e ä ...................
.........................................  ta i niin lähelle kuin se
turvallisesti voi saapua ja  siellä purkaa lastinsa, 
aina vapaassa vedessä ollen sen jälkeen kuin sille on 
m aksettu rah ti ja  kulut (jos n iitä on) 15 kohdan 
m ukaan seuraavasti:

, £ , s
Lankkuja ja  s o iro ja ...............
Lautoj a ....................................

» 1" o h u em p ia ............
K apeita soiroja (scantlings) . .
R im alautoja (slatingbattens)
R appauspäreitä (plaster laths)
Kim piä (staves) .....................
H öylätty jä  lautoja ja /ta i

lattialautoj a ........................
P ä tk iä  (ends) .........................  2% koko lastista

kansilasti m u
kaan luettuna2/3 
rahdille ja  lo
pusta täysi rah 
ti

K uutiopäitä (firewood)
Jos purkaussata- 
ma ei kuulu eri
tellyn* m aksuta
van (Schedule of 
Apportionm ent-) 
sopimus-piiriin, 
niin 15 kohdassa 
m ainitut kustan
nukset eivät si
sälly ylläm ainit
tuihin rahtim ää
riin, jo tka ta r 
koittavat ainoas
taan  rahtia, joten 
m ainitut kulut on 
m aksettava erik
seen.

eo
C O
e—I

n

H u o m a u t u s .  Soiroiksi luetaan 2"x4" al
kaen 3"x7" asti. Rimalaudoiksi luetaan 1" ja 
ohuemmat X 3" ja  kapeammat.

Siinä tapauksessa, e ttä  vastaanottaja  valitsee 
vaihtoehtoisesti jonkun 15 kohdassa m ainituista 
purkausmuodoista paitsi laiturille purkam ista (jo
hon kuuluu tavaran  pinoaminen kasoihin, joka 
paikkakunnan tavan  mukaan ei ole vastaanotta-
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jän  tehtävä), p itää vastaano tta jan  maksaa la i
van omistajalle kaikki lisäkulut sellaisesta p u r
kauksesta aiheutuneista kustannuksista lisättynä 
15 %:lla ja  työväen tapaturm avakuutusm aksulla. 
Jos purkaussatam a kuuluu eritellyn m aksutavan 
sopimuksen, jonka ovat allekirjoittaneet Yhdis
tyneen K uningaskunnan Chamber of Shipping 
(Laivanvarustaja-kam ari) ja  Timber Trade F e
deration, piiriin, niin ovat m ainitu t kulut m ak
settava täm än  sopimuksen mukaan.

I l m o i t u s  l a s k e t u s t a  s a a p u m i  - 
s e s t a  e n s i m m ä i s e e n  l a s t a u s s a t a -  
m a a n.

2) Laivan päällikön ta i omistajien on sähkö- 
teitse ilm oitettava lastin lähettäjälle ta i lähe ttä 
jille (joiden sähköosotteet ovat mariginaalissa) 
laivan saapumisesta lastauspaikalle vähintäin  7 
kalenteripäivää aikaisemmin. Tällaisen ilm oituk
sen tulee sisältää laivan ja  rahtaajien nimet. 
Ilmoituksen laim inlyöntiä ei kuitenkaan voida 
katsoa täm än sopimuksen rikkomiseksi, m utta  
rah taa ja t eivät ole vastuussa tällaisen laim inlyön
nin mahdollisesti a iheuttam asta viivytyksestä 
laivalle.

P u r k a m i s p ä i v ä .
3 (a) Jos laiva on rahda ttu  avovedelle — fow, 

eikä ole valmis lastaam aan 4 viikon kuluessa 
merenkulun virallisesta alkamisesta siinä sa ta 
massa, jossa laivan tulee alo ttaa lastauksensa, 
on rahtaajalla oikeus peruuttaa  täm ä sopimus.

(b) Lastausaika ei ala aikaisemmin kuin . . . .
p:nä . . . . . . . .  kuuta ja  rah taaja lla  on oikeus
peruuttaa täm ä sopimus, jos laiva ei ole lastaus- 
valmiina ensimmäisessä lastaussatam assa lasta- 
takseen ennen . . . .  p:ää ...............  kuuta.

(c) Laivan ollessa ulkomaan satamassa lähtö
valmiina ensimmäiseen sopimuksessa määrättyyn 
lastaussatamaan, on laivan omistajan huoma
tessaan, että laiva ei ehdi sinne sovittuna aikana, 
ilmoitettava sähköteitse siitä rahtaajalle, jolla 
on tällöin oikeus 12 liiketunnin kuluessa sähkö
teitse ilmoittaa peruuttaako hän tämän rahtaus- 
sopimuksen tai ei.

H u o m a u t u s .  Poistettava joko (a) tai (b).

T u l i p a l o .
4) Jos täm än rahtaussopim uksen m ukaan m a

riginaalissa m ainitulta lastin lähettä jä ltä  la iva t
tav a t tav a ra t ovat tuhoutuneet tulipalossa tai 
sahalaitos palanut ennen niiden sahausta on ra h 
taajalla  oikeus peruuttaa  täm ä rahtaussopim us 
ilm oittam alla heti sähköteitse laivan omistajalle 
ta i täm än asiamiehelle.

Jos osa lastia jo on lastattu ja jälellä oleva 
laivattavaksi aijottu tavara tuhoutuu tulipalossa, 
niin rahtaaja vapautuu jälellä olevasta lastin 
hankkimisvelvollisuudesta ja laiva saa lähteä 
vajalastissa, ollen sillä oikeus omaan lukuunsa 
ottaa lisälastia joko samasta tai muista sata

mista, joko samaan tai toisiin satamiin, olivatpa 
ne sovitun matkan varrella tai ei.

P a i n o l a s t i .
5) Laivan päälliköllä on oikeus tuoda rau taa  

ta i m uuta kuollutta painoa painolastina laivaus- 
ta i m uistakin satam ista.

L a s t a u s .
6) Lastauspaikalle on lasti tuotava laivan si

vulle tavan mukaan rahtaajan vastuulla ja kus
tannuksella.

Laiva on lastattava tavan mukaisella höyry
laivan käyttämällä nopeudella niin joutuisasti 
kuin laiva voi ottaa vastaan lastia tavallisella 
paikkakunnan työajalla ja muuten paikkakun
nan satamatavan mukaan, jolloin sunnuntaita, 
yleisiä paikallisia juhlapäiviä (jos ei niitä käytetä) 
ei oteta huomioon.

H u o m a u t u s .  Laivan omistajan on tilat
tava keskimääräinen päivittäinen standarttimää- 
rä lastaamista ja/tai purkamista varten.

V i e n t i m a k s u t  S u o m e n  s a t a m i s s a .
Suomen satamissa maksakoon lastin lähettäjä 

vientimaksut lastista (jos sellaisia on) niin ajoissa, 
että laiva lopetettuaan lastaamisen voi viipy
mättä lähteä. Jos hän tämän laiminlyö maksa
koon ylimakuupäivärahat menetystä aj asta, j oka 
tästä aiheutuu sen mukaan, mitä tässä on sovittu.

E r i m i e l i s y y d e t  l a s t a u s s a t a m a s -
s a.

Kaikki lastaussatamassa aiheutuneet erimie
lisyydet ovat järjestettävä ennen lastikirjojen 
(konnossementien) allekirjoittamista, muussa ta
pauksessa on muistutus kirjoitettava lastikir- 
jaan,'ja jos laivan päällikkö on estetty näin teke
mästä,, hänen on sähkötettävä muistutuksensa 
ja korvausvaatimuksensa määrän rahtaajalle. Jos 
muistutusta ei ole merkitty lastikirjaan, eikä 
laivan päälliköllä ole tilaisuutta sähköttää en
nen matkalle lähtöä tai langattomalla ennen 
purkaussatamaan tuloa, on laivalla oikeus pur
jehtimisen aikana poiketa mihin satamaan ta
hansa voidakseen sähköttää tästä rahtaajalle. 
Jos muistutusta ei ole merkitty lastikirjaan tai 
sähkösanomaa lähetetty joko lastaussatamasta 
tai jostakin satamasta matkan varrella tai lan
gattomalla ennen purkamissatamaan saapumista, 
ei laivan omistajalla ole minkäänlaista pidätys
oikeutta lastiin sellaisien muistutusten korvaa
misesta, jotka ovat aiheutuneet lastaussata
massa.

R a h t i e t u a n t i .
7) Tarpeellinen m äärä rah tie tuan tia  on t a 

vallisten menojen suoritukseksi annettava las
taussatam assa, jos laivan päällikkö sitä pyytää, 
ja  on tä s tä  m aksettava ainoastaan vakuutus
maksu. R ahtietuannin m äärä on m erkittävä
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lastikirjaan englannin rahassa ja  m aksettava 
m aksupäivän kurssin mukaan.

J ä ä t .
8 (a) Siinä tapauksessa, e ttä  rahtaus koskee 

ainoastaan yhtä  lastaussatam aa, ja  jos laivan 
ollessa lähtövalm iina viimeisestä satam asta ta i 
m atkalla lastaussatam aan se laivaaja, jonka nimi 
on ensimmäisenä rahtaussopim uksen mariginaa- 
lissa ja  laivan lastaussatam assa oleva asiamies 
ilm oittavat laivan omistajille, e ttä  heidän mie
lestään liikenne satam assa ja /ta i  tavaran  kuivaa
minen jääesteiden tak ia  ei enää ole mahdollinen, 
on rahtaussopim us näin ollen purettu , josta 
laivan om istaja sähköteitse ilm oittakoon rah 
taajalle.

(b) Siinä tapauksessa, e ttä  rahtaus koskee 
ainoastaan yh tä  lastaussatam aa, ja  jos laivan 
päällikön mielestä saavuttuaan satam aan ta i 
niin lähelle sitä, kun hän on voinut, jä ä t estävät 
laivan saapum asta lastaussatam aan, olkoon ra h 
taussopimus purettu , josta laivanom istaja säh
köteitse ilm oittakoon rahtaajalle.

(c) Siinä tapauksessa, e ttä  rahtaus koskee 
useampia kuin yh tä  lastaussatam aa ja  jos pääl
likön mielestä jääesteiden tak ia  ei voida mennä 
ensimmäiseen satam aan, niin laivalla on oikeus 
mennä järjestyksessä seuraavaan lastaussata
m aan ta i satamiin, johon ta i joihin laivan pääl
likön mielestä voidaan päästä. Jos m ihinkään 
näistä  sopimuksessa luetelluista satam ista ei 
voida päästä, niin rahtaussopim us purkautuu, 
josta laivan om istaja ilm oittakoon sähköteitse 
rahtaajalle. Jos laivan päällikön mielestä ensim
mäisenä m ainittu  satam a on j ääesteiden tak ia  
sulettu, m utta  laiva saapuu johonkin toiseen 
m ainituista satam ista, johon laivan päällikkö huo
maa pääsyn mahdolliseksi, niin rahtaajien  on 
heti joko peruu tettava täm ä sopimus ta i la s ta t
tava  täysi ja  sopiva lasti niissä m ainituissa sa ta
missa, joissa se vielä on mahdollinen, ollen kui
tenkin rah taa ja  oikeutettu  jos tarpeellista tä y 
dentäm ään lastia jossain muussakin turvallisessa 
saman maan ja  saman rannikon avoimessa 
satamassa, vaan ei pohjoisempana olevassa.

(d) Jos laivan päällikkö, senjälkeen kun laiva 
on saapunut lastaussatam aan, pelkää laivansa 
jäätyvän, on hänellä oikeus lähteä ilm an lastia, 
jossa tapauksessa rahtaussopim us purkautuu  
ja  laivan päällikkö ilm oittakoon tä s tä  säh
kösanomalla rahtaajalle, ta i lähteä m uka
naan osa lastia ja  lasta ta  joko satam assa 
ta i satamissa, olivat ne m atkan varrella 
ta i ei; m u tta  jos laiva purjehtii m ukanaan osa 
lastia, tulee sen viedä täm ä osa lastia perille 
purkaussatam aan ta i tulee ilm an tarpeeton ta  
v iivytystä viedä se sinne ja  siellä luovuttaa t ä 
män sopimuksen mukaan.

(e) 8 kohdan (a), (b), (c) ja  (d) m ääräykset 
eivät koske keväisiä jääesteitä.

(f) R ahtaajan  vastuu lastaamisen alkamisesta 
keväällä ei ala ennen kuin jääesteet laivaajien 
varastolaiturien ja  laivan välillä ovat poistu
neet.

L a k o t  y. m.
9 (a) Jos lastaus ta i lastin purkam inen estyisi 

työlakkojen, sulkujen eli levottomuuksien ynnä 
kulkutautien kau tta  lastaus- ta i purkauspaikalla, 
niin lastaus- ja  purkausajaksi ei lueta sitä aikaa, 
jonka tällaiset syyt ovat lastausta ta i purkausta 
viivyttäneet, eikä m inkäänlaista korvausvaati
musta, olipa se teh ty  lastin lähettäjän, vastaan
o tta jan  ta i laivan om istajan taholta, voida o ttaa 
huomioon. K uitenkin sellainen lakko ta i sulku, 
joka yksistään tapah tuu  lastin lähettäjän  tai 
vastaanotta jan  työmaalla, ja  johon hän tarm ok
kaalla toim innallaan ja  kohtuullisella palkalla 
voisi saada sopivaa työväkeä, ei vapauta häntä 
täm än  sopimuksen täyttäm isestä.

(b) Jos laivan ollessa lähtövalm iina viimeisestä 
purkaussatam astaan ta i polttoaineen-ottosata- 
m asta lakko ta i työsulku lastaussatam issa es
täv ä t lastauksen, on laivan omistajilla oikeus 
odotettuaan 3 vuorokautta ja  sähkötettyään rah 
taajille lähettää laivansa lastaussatam aan ta i 
purkaa sopimus.

(c) Jos laivan saavuttua lastaussatam aan lakko 
ta i työsulku estävät lastaam isen ta i näm ä esteet 
syntyvät ennen kuin lastaus on alkanut ja  ja t 
kuvat 6 kalenteripäivää saapum ispäivästä lu 
kien, purkautuu rahtaussopim us heti.

(d) Jos lakko ta i työsulku syntyy sen jälkeen, 
kuin osa lastia on o te ttu  ja  ja tkuu  6 kalenteri
päivää, laiva voi lähteä ottam allaan lastilla ollen 
sillä oikeus omaan lukuunsa o ttaa  lisälastia yh
destä ta i useammasta satam asta joko samaan 
m ääräpaikkaan ta i muihin satamiin, j otka ovat 
joko samalla ta i muulla suunnalla kuin rahtaus- 
sopimuksessa m äärätty  satam a ja laivan omis
ta jan  on sähköteitse ilm oitettava rahtaajalle, 
e ttä  laiva on lähtenyt satam asta.

L a s t i k i r j  a.
10) Lastikirja (konnossementti) on laadittava 

niin kuuluvaksi kuin täm än  rahtaussopim us kään
nöksen jälessä (englanninkielisissä rahtaussopi- 
muksissa takasivulla) ilm oitetaan, ja  on laivan 
päällikön allekirjoitettava se tavaran  laatu, laji 
ja  m itta  tuntem attom ana, ja  ovat rahti- y. m. 
ehdot sam at kuin tässä rahtaussopimuksessa il
m oitetaan. Laivan om istaja on edesvastuussa 
päällikön ta i asiamiehensä allekirjoittam asta kap- 
paleluvusta, m u tta  ei sellaisesta lastista, joka 
on m enetetty  ta i turm eltunut laivan sivulla lo t
jissa ollen odottaen lastaam ista. Tällaisen mene
tyksen ta i turm eltum isen sattuessa laivan pääl
likön on esitettävä todistus asiasta.

Laivan om istaja ei ole vastuussa rikkoutuneista
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nipuista paitsi milloin huolim attom uutta las
taamisessa ja  purkaamisessa on tapah tunu t.

Siinä tapauksessa, e ttä  löytyy ainoastaan yksi 
vastaanottaja, on kaikki laivassa oleva lasti 
jä te ttäv ä  hänelle.

L a s t i k i r j o j e n  y h d i s t e l m ä .
11) Laivan päällikkö ei ole velvollinen alle

kirjoittam aan m uuta kuin yhden yhdistelm än 
lastikirjoja (konnossementtejä) jos ei kirjallista 
ilm oitusta siitä ole hänelle annettu  ennen las taa
misen alkam ista, eikä enempää kuin ....................
yhdistelm ää lastikirjoja (konnossementtejä) voi
da vaatia. Lasti on vietävä laivan sivulle sillä 
tavoin, e ttä  päällikkö voi ero ttaa jokaisen eri 
lastikirjayhdistelm ään kuuluvan lastin.

50 std. pienemmät erät, joista eri lasti k irjaa 
vaaditaan, on jä te ttäv ä  laivan sivulle samalla 
kertaa, jo tta  laivan päällikkö voisi sijo ittaa nä- 
m ät yhteen paikkaan paitsi milloin osa lasta taan  
kannelle.

Päällikön ohjeeksi, m utta  ei minkäänlaisena 
vaatim uksena laivan omistajalle, on rah taajan  
annettava mahdollisimman pian laivan om ista
jalle ta i hänen asiamiehelleen jäljennös hänen 
laivaajalle lähettäm istään lastausohjeista.

P o i k k e u k s e t .
12) Laivan om istaja ei ole vastuussa häviöistä 

ta i vahingoista, jo tka aiheutuvat laivan merikel- 
vottom uudesta, paitsi milloin se on aiheutunut 
laivan om istajan laim inlyönneistä tehdä laiva 
merikelpoiseksi ja  huolehtia, e ttä  laiva on tar- 
peenmukaisesti m iehitetty, varuste ttu  ja  muoni
te ttu  ja  tehdä lastiruum at sekä kaikki m uut la i
van osat, joissa tavaro ita  kuletetaan sopiviksi ja  
turvallisiksi niiden vastaanottoa, kulettam ista 
ja  säilyttäm istä varten. Laivan om istaja ei ole 
vastuussa m enetyksestä ta i vahingosta johtuen 
ta i ollen seurauksena: laivan päällikön, väestön, 
luotsin ta i laivan om istajan palveluskunnan to i
menpiteistä, laiminlyönneistä ta i virheistä m e
renkulussa ta i laivan hoidossa; tulipalosta, ellei 
se aiheudu laivan om istajan todellisista virheistä 
ta i laiminlyönneistä; meren ta i m uitten, meren
kululle sopivien vesien vaaroista ta i tuo ttam ista  
vahingoista; Jum alan sallimuksesta; sodas
ta; yhteiskunnan vihollisten toim ista; ru h ti
naiden ta i kansain hallitsijoiden asettam ista es
teistä ta i laillisesta pidätyksestä; karanteeni- 
rajoituksista; laivaajan ta i tavarain  omistajain, 
hänen agenttinsa ta i edustajansa toim enpiteistä 
ta i laiminlyönneistä; lakoista, työsuluista, työ- 
pysähdyksistä, johtuen m istä syystä tahansa, ol
len luonteeltaan joko paikallisia ta i yleisiä; re t
telöistä ta i mellakoista; hengen ta i omaisuuden 
pelastamisesta ta i yrityksestä pelastaa merellä; 
tavaran  m äärän, painon ta i jonkun m uun m e
netyksestä ta i vahingosta, johtuen suoranaisesti 
tavarain  viasta, laadusta ta i huonoudesta; pak

kauksen huonoudesta; tavaran  m erkkauksen vai- 
linaisuudesta ta i sopim attom uudesta; m uista v ir
heellisyyksistä, jo ita  ei voida huom ata; m istä 
m uusta syystä tahansa, joka ei johdu suoranai
sesta laivan omistajan, hänen agenttinsa ta i pal- 
veluskuntansa virheistä ta i laiminlyönneistä, pei
te ty istä  vioista, jo ita  ei parhaalla tahdolla ole 
voitu huom ata ja  kaikista m uistakin vahingoista, 
jo tka ovat sattuneet laivan om istajan ta i hänen 
palveluksessaan olevien henkilöiden toim ivallasta 
riippum atta .

P o i k k e a m i s e t .
13) Laivalla on oikeus purjehtia joko luotsin 

johdolla ta i ilm an luotsia käydä missä satam assa 
ja  missä järjestyksessä tahansa ottam assa po lt
toainetta  ja  m uita tarpeita , h inata ta i h inau ttaa  
itseään, avustaa laivoja hädässä ja  poiketa väy
lä ltä  pelastam aan ihm ishenkiä ta i om aisuutta.

S o t a .
14 (a) Jos se valtio, jonka lipun alla laiva 

kulkee, joutuisi sotaan ja  laivan vapaa purjeh
dus sen k au tta  käy vaaranalaiseksi ta i jos v ien ti
kiellot ta i satam an sulkeminen estävät lastauk
sen joko kokonaan ta i osaksi, purkautuu  täm ä 
sopimus viimeisessä m erisatam assa ja  milloin 
tahansa esteiden synnyttyä.

(b) Laivalla on oikeus noudattaa kaikkia m ää
räyksiä ja  ohjeita, jo tk a  koskevat sen lähtöä, 
saapum ista, re ittiä , satam ia, joissa se käy, py 
sähdyksiä, pääm äärää ta i m uuta, jonka ovat 
antaneet sen kansan hallitus, jonka lipun alla 
laiva purjehtii ta i joku sen virastoista ta i henkilö, 
joka toimii sen hallituksen ta i viraston m ääräyk
sestä ja  valtuuksilla, ta i to im ikunta ta i henkilö, 
jolla on. laivan sotavakuutussääntöjen m ääräyk
sestä oikeus an taa  sellaisia m ääräyksiä ta i oh
jeita; ja  jos tällaisten m ääräysten ja  ohjeiden 
johdosta ja  mukaisesti jo tain  tehdään ta i jä te 
tään  tekem ättä, ei sitä voida pitää sopimuksesta 
poikkeavana.

P u r k a u s .
15) Laivan om istajan vastuu loppuu, kun lasti 

purkaussatam assa on käsin purettaessa noste ttu  
reunan yli, ja  jos se on pu re ttu  laivassa olevalla 
vintturilla  ta i maalla olevalla ranalla, kum 
m ankin ulottuvilla. (Laivan omistajalla on oikeus 
käy ttää  omaa v in ttu ria  ta i maalla olevaa ranaa, 
missä paikalliset säännöt sen sallivat). Lasti 
on joka tapauksessa laivan puolesta purettava 
tavan  m ukaan niin nopeasti, kun laiva voi antaa 
ulos tavallisella paikkakunnan työajalla la itu 
rille ja /ta i lo tjaan ja /ta i pienempiin aluksiin 
ja /ta i lautoille ja /ta i vaunuihin ja /ta i rautatie- 
vaunuun latoa ja /ta i pinota niihin purkaussata- 
m an tavan  m ukaan ollen vastaanottajalla  oikeus 
käy ttää  yh tä  ta i useampia näistä paikkakun
nalla vallitsevista tavoista, jos ne vaan voidaan

\
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to im ittaa purkausaikana. K aikesta siitä työstä, 
m itä laivan puolesta purkaussatam assa suorite
taan  paitsi lastin nostam isesta reunan yli käsin 
purettaessa, v in tturilla ta i ranalla nostamisesta 
niiden puomien ulottuville, on vastaanottajan  
m aksettava laivan omistajalle kaikki niistä aiheu
tuneet kustannukset lisättynä 15 %:lla sekä sen 
lisäksi työväen tapaturm avakuutuksesta aiheu
tuneet m aksut. Jos purkaussatam a kuuluu eri
tellyn m aksutavan sopimuksen, jonka ovat hy
väksyneet Yhdistyneen Kuningaskunnan Cham- 
ber of Shipping (Laivanvarustaja-kam ari) ja 
Timber Trade Federation, piiriin, niin m ainitut

joka saattaa  tapahtua, on laivan om istajalla 
sam at velvollisuudet kuin ahtaajilla (stuuareilla), 
m u tta  ei enempää, eikä eri tavalla, m utta  laivan 
om istaja ei ole vastuussa tulipalon tuo ttam ista  
vahingoista, vaikka ne olisivat aiheutuneet la i
van om istajan ta i hänen palveluskuntansa ta i 
minkä m uun henkilön, jonka toim innasta hän 
on vastuunalainen, tuottam uksesta.

R a h t i m a k s u t  y n n ä  v a s t a a n o t t a 
j a n  k u l u t  15  k o h d a n  m u k a a n .

16) 1 kohdassa m ainitut yhteenlasketut rah 
dit ynnä kustannukset jaetaan seuraavasti:

R ahti ynnä kaikki, sata- 15 kohdassa m ainitut ku- 
ma ja luotsim aksut. lut on vastaanottajan  kus-

, £
Lankkuj a j a soiroj a .. ..
Lautoja ......................

» 1" ohuempia . .
Kapeita soiroj a

(scantlings) .............
Rimalautoj a

(slatingbattens .......
Rappauspäreitä

(plaster lath s)...........
Kimpiä (staves) .........
Höylättyjä lautoja ja/ 

tai lattialautoja (floorings).

tannettava  (jos on purettu  
laiturille ta i muualle, johon 
purkaus on ihan saman työ 
vaativa) eritellyn m aksuta
van sopimuksen m ukaan li
sä ttynä 15 %:lla ja  ty ö 
väen tapatu rm avakuu tus
maksuilla.

s , d , * £ , s , d ,

C O

lO
CO

II

Xfl

P ätk iä  (ends) 2 % koko lastista kansi- Samoin kuin pitkästä  ta-
lasti m ukaan luettuna varasta.
2/3 rahdilla ja  lopusta 
täysi rahti.

K uutiopäitä
(firewood)

Jos purkaussatam a ei kuu
lu eritellyn m aksutavan so
pimukseen, on 15 kohdan 
mukaiset kulut (jos sellai
sia on) m aksettava edellä 
m ainitun rahdin lisäksi.

kulut on m aksettava m ainitun sopimuksen m u
kaan lisättynä 15 %:lla ja  työväen tap a tu rm a
vakuutuksesta aiheutuneilla maksuilla, joiden 
m äärästä on sovittu  täm än sopimuksen 16 koh
dassa. K aikki m uut työt, jo tka lastia purettaessa 
ulkopuolella laivan reunaa ta i ulkopuolella sen 
vintturipuom ia ta i m aaranojen u lo ttuvaisuutta,

H u o m a u t u s  *. Satamissa, joissa eritellyn 
m aksutavan sopimuksen m ukaan lastin vas
taanotta ja lla  ei ole m itään sellaisia kustannuksia 
kuin 15 kohdassa m ainitaan, on * kohdalle m er
k ittä v ä ' »Ml» =  ei m itään.

L o n t o o n  t o k k a m a k s u t .
17) Jos purkaus tapah tuu  jossain Lontoon
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tokassa, niin vastaanottaja  maksaa 2/3 tokka- 
kuluista.

S h a s p n e s s
18) Jos laiva purkaa Shaspness-tokissa, niin

lastia on purettava k e sk im ä ä r in ...................  std.
työpäivää kohden.

Y l i m a k u u p ä i v ä r a h a t .
19) Jos laivaa ei ole lasta ttu  eikä pure ttu  edellä 

mainitulla nopeudella, ja  laivalle on tä ten  aiheu
te ttu  ylim akuupäiviä, on niistä m aksettava . . . .
.........................................puntaa  sääpäivää kohden
ja  suhteellisesti osalta päivästä.

R a h d i n  s u o r i t u s .
80) R ahti ja  ne kulut, jo ista 15 kohdassa m ai

nitaan on m aksettava käteisellä vähentäm ällä 
rahtietuanti, jos sellaista on annettu , ja  suorite
taan  ne seuraavalla tavalla:

50 % on m aksettava laivan alottaessa purkauk
sen ja  loppu sikäli, kun tavaraa ulosannetaan. 
Purettaessa lastia Shaspness-tokissa lotjiin k o e 
tettaviksi Gloncesteriin on m aksettava 50 % 
purkausta alotettaessa, 30 % jokaista eri erää 
alotettaessa, 10 % ennen lopullista purkam ista, 
ja  loppu heti, kun purkaus päättyy , ja  täm ä m ää
räys ei loukkaa laivan om istajan oikeutta lastin 
pidättäm iseen 22 kohdan m ukaan ja  lasketaan 
näm ä % -luvut siitä lastin m äärästä, m itä laivalla 
m ääräpaikkaan saapuessa on.

M e r i v a h i n k o .
21) Yhteisen merivahingon (haverin) sattuessa 

on se korvattava York/Antwerpenin sääntöjen 
1924 mukaan.

P i d ä t y s o i k e u s .
22) Laivan päälliköllä ta i om istajalla on täysi 

oikeus lastiin kunnes rahti, kuollut rahti, yli
m akuupäivärahat, yhteisen merivahingon (ha
verin) kulut ja  15 kohdassa m ainitut kustannuk
set on m aksettu.

S ä h k ö s a n o m a .
23) Sähkösanomalla annettavaksi m äärä tty  tie 

dotus voidaan myös to im ittaa  perille kirjeessä, 
kun täm ä vaan saapuu perille yhtänopeaan kuin 
sähkösanoma.

M u i s t u t u k s e t .
24) K aikki korvausvaatim ukset, jo tka aiheu

tu v a t m uistutuksista tä tä  rahtaussopim usta j a 
siihen kuuluvia lastikirjoja (konnossementeja) 
vastaan, ovat teh täv ä t 12 kuukaudenk uluessa 
luettuna laivan saapum ispäivästä lopulliseen pur- 
kaussatam aan, muussa tapauksessa jä te tään  ne 
huom ioonottam atta.

R a h t a u s p a l k k i o .
25) Laivan om istajan on m a k s e t ta v a ...........%

rahtauspalkkiota rahdin, kuolleen rahdin yli-
m akuupäivien korvauksen m äärästä ...................
..................... joka myös to im ittaa  laivan selvityk
sen, jos purkaus tapah tuu  tässä satamassa.

S o p i m u k s e n  l a i m i n l y ö n t i .
26) K orvauksena täm än rahtaussopim uksen 

rikkom isesta on suoritettava rikkoutum isesta a i
heutunut vahinko, ei kuitenkaan yli lasketun 
rahdin m äärän.

V astaanottanut rahtietu- Hyvässä järjestyksessä ja  tilanteessa .................................
antia ................................  la ivau ttanu t kannelle ja  kannen alle .....................................
.............................................  ............................  nimisessä ..........................................................
puntaa  .............................. laivassa, jossa päällikkönä tällä  m atkalla on ........................
shillingiä ja  ...................  ......................................... ja  joka laiva ny t o n ...............................
pensiä, joista vakuutus satam assa ja  m äärättynä lähtem ään .....................................
m aksettu  muiden lastaussatam ien kautta , rahtaussopim uksen perus-
£ .........................................  teella ........... p:ltä ...........  kuuta 1 9 . . . . ,

(Laivalla on oikeus purjehtia joko luotsin johdolla ta i 
ilman luotsia, käydä missä satam assa ja  missä järjestyksessä 
tahansa ottam assa polttoainetta  ja  m uita tarpeita , h inata 
ta i h inau ttaa  itseään, avustaa laivoja hädässä ja  poiketa 
väylältä pelastam aan ihmishenkiä).
(luettelon mukaan, joka on toisella puolella tä tä  lastikirjaa), 
josta . . . .  kappaletta kannella rah taajan  vastuulle, jä te t tä 
väksi yhtä hyvässä järjestyksessä ja  tilanteessa ylem pänä
mainitussa satam assa ...................................................................
............... Ile tahi määräämälleen, joka ta i jo tka m aksavat
rahdin lastista rahtaussopim uksen m ukaan, joka on päivätty  
................................................................................ 19 . . . .

K aikki rahtaussopim uksen lauseet ja  poikkeustapaukset 
selvittävät ja  täyden tävät tä tä  lastikirjaa, sisältyen siihen
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myöskin kohdat 22 ja  24 sekä sopimuksesta vapauttavat 
kqhdat 4, 6, 8 (c) ja  (d), 9 (d), 13 ja  14 (b).

Yhteinen meri vahinko (haveri) on korvattava York/ 
Antwerpenin sääntöjen 1924 mukaan.

Todistukseksi tästä  on sanotun laivan päällikkö tahi hä
nen asiamiehensä allekirjoittanut ........... kappaletta näitä
yhtäpitäviä lastikirj oja, joista kaikki m uut m enettävät m er
kityksensä, kun yhden ehdot ovat täy te ty t.

P äivätty  ................... ssa , . .p :n ä  ...........kuuta 1 9 . . . .
L a a t u ,  l a j i  j a  m i t t a  t u n t e m a t o n

Ristiriidat Uniform-myynti sopimuK* 
sen ja rahtaussopimusten välillä.

Fob- eli Uniform-myyntisopimuksen vuodelta 
1912 4 kohdan m ukaan »ostajan tulee hyvissä 
ajoin hankkia laivatila ja  vara ta  myyjälle ta r 
peellinen tavan  mukainen aika lastausta varten». 
Täm ä on siis m yyjän ja  ostajan välinen sopimus.

Fob-myynnissä on rahtaussopim us teh ty  os
ta jan  ja  laivanom istajan välillä ja  Skanfin-rah- 
taussopim uksen vuodelta 1899 3 kohdassa sano
taan: »Laiva on lasta ttava  ja  purettava tavan
mukaisella höyrylaivan käyttäm ällä nopeudella 
niin joutuisasti, kuin laiva voi o ttaa  vastaan las
tia  tavan  mukaisella paikkakunnan 'ty ö a ja lla  
ja  muuten paikkakunnan satam a-tavan mukaan».

K äytännössä on aikasemmin katso ttu  täm ä
kin m ainittu 3 kohta Skanfin-rahtaussopimuksessa 
olevan sopusoinnussa LTniform-myyntisopimuksen 
4 kohdan kanssa. Viime aikoina ovat eräät ulko
maalaiset laivanvarustajayhtym ät tulkinneet 
Skanfin-rahtaussopimuksen 3 kohdan siten, e ttä  
lastia on vietävä laivan sivulle niin paljon kuin 
laiva voi o ttaa  vastaan tavallisella paikkakun
nan työajalla ja  selittäneet, e ttä  lause »ja m uuten 
paikkakunnan satam atavan mukaan» koskee aino
astaan sitä tapaa, millä lasti kullakin paikka
kunnalla tuodaan laivan viereen, m u tta  ei sitä, 
miten paljon on to tu ttu  päivässä toim ittam aan 
tavaraa  laivan sivulle.

Jos laivan päällikkö ei ole saanut mielestään 
tavaraa riittävän nopeasti, on hän vaatinut 
odotusrahoja (lisämakuupäivärahoja), ja kun 
myyjä on kieltäytynyt siitä, on sattunut, että 
laivan päällikkö ei ole allekirjoittanut lastikirjaa 
(konnossementtia), jolloin myyjä ei ole vienyt 
tulliin lastikirjan kanssa yhtäpitävää allekirjoi
tuksellaan varustettua tulliluetteloa (tull-in- 
laga), jota ilman laivan päällikkö ei saa itselaati- 
mallaankaan lastikirj alla tullikamarista lähtö- 
passia. Tästä on johtunut, että laivan päälliköt 
ovat olleet pakotetut allekirjoittamaan lasti
kirj an (konnossementin), vaikka eivät ole saaneet 
vaatimiaan odotusrahoja (lisämakuupäivärahoja).

Nykyään käytännössä olevassa Baltwood-rah- 
taussopimuksessa on ihan samoin kuuluva mää
räys ja lisäksi erikoinen täten kuuluva huomautus: 
»Laivanomistajan on tilattava keskimääräinen päi

vittäinen standarttimäärä lastaamista ja/tai pur
kamista varten».

Lisäksi on siihen siltä varalta, että lastin lähet
täjä ei suostu maksamaan vaadittuja odotus- 
rahoja (lisämakuupäivärahoja) eikä salli laivan 
päällikön tehdä aiheettomia muistutuksia lasti
kirj aan, pantu seuraava Suomen satamia kos
keva määräys »Suomen satamissa maksakoon 
lastin lähettäjä vientimaksut lastista (jos sel
laisia on) niin ajoissa, että laiva lopetettuaan 
lastaamisen voi viipymättä lähteä. Jos hän 
tämän laiminlyö maksakoon odotusrahat (lisä- 
makuupäivärahat) menetetystä ajasta, joka tästä 
aiheutuu sen mukaan, mitä tässä on sovittu». 
Tällä lausekkeella on ilmeisesti tarkoitettu va
rata laivan päällikölle tilaisuus itse laatimallaan 
lastikirj alla toimittaa tulliselvittely.

6 kohdassa on vielä seuraava määräys: »Kaikki 
lastaussatamassa aiheutuneet erimielisyydet ovat 
järjestettävä ennen lastikirjan (konnossomentin) 
allekirjoittamista, muussa tapauksessa on muistu
tus kirjoitettava lastikirj aan, ja jos laivan pääl
likkö on estetty näin tekemästä, hänen on sähkö
tettävä muistutuksensa ja korvausvaatimuksensa 
määrän rahtaajalle.

Myyjä voi kuitenkin jonkun verran suojata it
seään seuraavalla tavalla: Kun hän saa ostajalta 
Baltwood-rahtaussopimuksen, on hänen ilmoi
tettava ostajalle, että hän seuraa sitä, mikäli 
se on yhdenmukainen Uniform-myyntisopimuk
sen kanssa. Kun laivan päällikkö vaatii häneltä 
odotusrahoja (lisämakuupäivärahoja) tallettaa hän 
vaaditun summan pankkiin sillä ehdolla, että se 
annetaan hänelle takaisin, jos ei ostaja määrä
tyssä ajassa toimita hänelle haastetta myyjän 
kotipaikan oikeuteen. Tällä tavalla saadaan 
riita Suomen oikeuden ratkaistavaksi.

Satamatavat.
Satamatapa ei ole mikään kirjoitettu määräys, 

vaan on se sellainen paikkakunnalle juurtunut 
tapa, jota miesmuistiin on noudatettu ja jota 
olosuhteiden muuttuessa on vastaavasti muu
tettu. Sitä ei voida koskaan millään muistiin - 
kirj ohetuilla säännöksillä toteennäyttää, vaan 
niiden vaikutus ja merkitys on ainoastaan siinä, 
että voidaan todeta
aikoihin. ^

'

( ( * METSÄTIETEELLINEN * ) ]
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Tärkeim m ät yleiset m ääräykset näissä satam a- 
tavoissa ovat seuraavat:

1) Laivan päällikön on sähköteitse ilm oitettava 
lastin antajalle m äärätty jä  tu n te ja  aikasemmin 
siitä kuin lähtee viimeisestä satam asta, milloin 
laiva saapuu lastauspaikalle.

2) Laiva, joka tulee kolmea päivää myöhem 
min ilm oitettua aikaa, on velvollinen maksamaa' 
lastauttajalle  lo tja vuokraa niistä lo tjista, jo tka 
odo ttavat laivaa siihen tulevalla tavaralla las
ta ttu in a  lo tjaan m ahtuvan std-m äärän mukaan. 
T ätä m aksua ei ole suoritettava, jos joku luon
non este ta i tapatu rm a on aikaan saanut viivy
tyksen, m utta  on tä s tä  mikäli mahdollista il
m oitettava lastin antajalle.

3) Lastauksen alkaessa p itää  laivan ruum an 
ja kannen, johon lasti sijoitetaan olla huolelli
sesti laastu ja  puhdistettu .

4) Lastia on annettava  sitä m yöten kuin höyry
laiva voi o ttaa  sitä vastaan ja  ah taa  työpaikalla 
voimassa olevana työaikana, jollei lastau tta jaa  
estä työssään epäedullinen ilma ta i jäät. Normaali 
työaika ilm oitetaan ja m ontako std. erilaista 
sahatavaraa on tän ä  aikana tuo tava  laivan 
sivulle.

5) Laivan päällikön on kirjallisesti tila ttav a  
tarpeellinen m äärä std. ruuma- ja  kansilastia. 
Jos tila ttu a  lotjaan las ta ttua  tavaraa  palautetaan 
lastin antajalle, on laivan päällikkö velvollinen 
maksamaan palautetusta tavarasta  m äärätyn 
raham äärän std:ia kohden eri tavaralajeista kor
vauksena lastinantajalle lastauksesta ja  tavarain  
lau tatarhaan  palauttam isesta aiheutuvista kus
tannuksista.

6) K un tavara  nostetaan laivaan vinshillä on 
käy te ttävä  teräsliinaa ta i köyttä. H öylättyä 
tavaraa lastattaessa ei saa käy ttää  vinshiä.

7) K un ve ttä  ja  lunta sataa on kansiaukot 
p idettävä peitettyinä.

8) L astau tta jan  työväkeä ei laiva saa m inkään 
syyn varjolla k äy ttää  saam atta  siihen erikoista 
lupaa.

9) Laivan päällikkö vastaa laivan sivulle tu o 
duista lo tjista ja  niiden kalustosta, niissä olevan 
lastin vartioimisesta, siitä e ttä  lo tja t kunnolleen 
k iinnitetään laivaan laivan omilla köysillä j a siitä, 
e ttä  lasti lo tjista puretaan niin, ettei niihin tule 
vettä  ja  e tte ivä t ne m uuten vahingoitu.

10) Lopetetun lastauksen jälkeen vara taan  6 
tunnin aika laivan klareeraarnista varten.

M a Kuta- ja lisämaKuupäivät.
Lastaus ja  purkaus tap ah tu v a t n. k. m akuu- 

päivinä. Merilain m ukaan alkavat m akuupäivät 
ensimmäisenä arkipäivänä siitä päivästä lukien, 
kun laiva asianomaisella paikalla on valmis las
taam aan ta i purkam aan, ja  päällikkö siitä il
m oittaa lastau ttajalle  ta i lastin  vastaanottajalle.

Makuupäiviksi ei lasketa sunnuntai- eikä pyhä
päiviä, eikä sellaisia päiviä, jolloin lastaus ja

purkaus eivät ole voineet tapahtua laivan ai
heuttaman esteen takia, tai kun lakko tai työ
sulku vallitsee lastaus- tai purkauspaikalla. Jos 
lastauttaja syystä tai toisesta ei voi toimittaa 
lastia, tai ostaja vastaanottaa tavaraansa certe- 
partiassa määrättyinä makuupäivinä, alkavat 
n. k. lisämakuupäivät, joista asianomainen las
tauttaja tai vastaanottaja ovat velvolliset hyvit
tämään laivan isännistöä certepartiassa mää
rätyllä summalla. Lisämakuupäiviä ei laivan 
tarvitse antaa muuta kuin puolet makuupäivien 
luvusta ollen kuitenkin lisämakuupäivät täysiä 
vuorokausia. Lisämakuupäiviksi lasketaan poik
keuksetta kaikki kalenteripäivät.

Rahtauksessa huomioon otettavia 
seiRRoja.

Siinä tapauksessa, e ttä  rahtaussopim us on 
vajanainen, eikä siitä käy selville kaikkia k y 
seessä olevia seikkoja, ratkaistaan  ne merilain 
m ukaan. Meillä voimassa oleva merilaki on 
hyvin puutteellinen ja  vanhettunut, sillä se on 
vuodelta  1873, jolloin tavaran  kuletus suurim 
maksi osaksi tapah tu i purjelaivoilla. Senmukaan 
luetaan kuusi lastauspäivää laivalle, joka ei 
y litä  lOO.taa rekisteritonnia ja  sen lisäksi kolme 
päivää jokaiselta sitä seuraavalta lOO.lta rekis- 
teritonnilta tahi sen osalta. Y liajasta suoritettava 
korvaus on 50 penniä jokaiselta laivan tilavuus- 
m äärän  rekisteritonnilta päivässä.

Scanfin-ja Baltwood-rahtaussopimuksessa maini
taan, että laivan on saavuttava määrätylle lastaus
paikalle tai niin lähelle kuin laiva turvallisesti 
voi saapua ja täällä lastata aina vapaassa vedessä 
ollen.

Jos rahtaussopimuksessa mainittu lastauspaikka 
on avonainen ja laivan turvallisuus mahdolli
sesti sattuvan myrskyn takia olisi epävarma, 
voi laiva kieltäytyä saapumasta määrätylle pai
kalle ja mennä lähimpään turvalliseen paikkaan 
ja vaatia lastin tuotavaksi sinne. Jos taasen 
sovitulla lastauspaikalla tai siihen merestä joh
tavalla väylällä on niin vähän vettä, ettei laiva 
huomioon ottamalla tavallisen normaalisen ala
veden voisi täydessä lastissa saapua satamaan 
tai lähteä siitä, niin on laivalla myöskin oikeus 
kieltäytyä saapumasta sovitulle paikalle ja mennä 
lähimpään paikkaan, jossa on riittävän syvä 
vesi. Mitä edellä on lastauspaikasta mainittu, 
pitää myöskin paikkaansa purkaussatamaan näh
den.

Lastauspaikalla on lasti vietävä laivan sivulle 
ja purkauspaikalla vastaanotettava laivan si
vulta. Laivan sivulle vietynä, tarkoittaa, että 
lasti todella on laivan kupeella s. t. s. niin lä
hellä, että laivan tavalliset nostopuomit ylet
tävät ottamaan sen ilman mitään muita lisäkustan
nuksia kuin tavallinen vinssitaakkojen teosta ai
heutuva. Jos sahattua puutavaraa viedään esim. 
rautatievaunuissa laivan sivulle tai niin lähelle sitä
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kuin raiteet lastauslaiturilla ovat, ja edellyttäen, 
että laivan nostopuomit ylettyvät nostamaan 
tavaran rautatievaunuista, voidaan lastin katsoa 
olevan laivan sivulla. Mutta jos vinssitaakkoja 
ei voida kuten yleensä lienee asianlaita, laittaa 
rautatievaunuissa, vaan on tavarat ensin pudo
tettava vaunusta laiturille ja siinä vasta pantava 
taakkoihin, niin ei voitane tätä vaunuista alas 
pudottamista katsoa kuuluvaksi laivalle, vaan 
on se lastin myyjälle kuuluva tehtävä.

400 std:in lastin kuletuksesta Lontooseen rahti 
ä £ 2.3/— =  £ 860./—  syntyneet odotusrahat 
lasketaan seuraavasti edellyttäen, että laiva tulee 
tyhjänä takaisin.

Lastaus .......................  7 päivää
Matka Lontooseen 8 »
Purkaus ......................  7 »
Paluu ..........................  8 »

30 »
Lastaus ja purkaus 400 X 9 sh ....... £ 180./—
Kivihiili ja satamamaksut 20 % rah

dista £ 860./— ..................................... £ 172./—
£ 352./—

Odotusraha päivää kohden 860—352 „ , „ ,
30 '

Lastikirja =  konnosementti =  Bill of loading =  
B/L on kuitti, jonka laivan päällikkö antaa las
tin lähettäjälle siitä tavarasta, jonka hän on tältä 
vastaanottanut, ja jotka hän sitoutuu viemään 
lastikirjassa mainitulle vastaanottajalle ja, jos 
lastikirja on orderkonnosementti siirretyn, lasti- 
kirjan haltijalle. Lastikirja voidaan siis kirjoittaa 
määrätylle henkilölle tai orderkonnosementtina 
lastikirj an omistaj alle.

Lastikirjoja on kapteenin annettava varus
tettuna nimikirjoituksellaan niin monta kappa
letta kuin lastauttaja haluaa ja luovuttaessaan 
ne laivaajalle saa hän samalla takaisin perämiehen 
kuittaamat lotjakuitit, jotka seuraavat jokaista 
laivalle kuletettua lotjaa ja ilmoittavat sen sisäl
lön. Laiva vastaa konnosementissa ilmoitetusta 
luvusta, mutta vapauttaa itsensä kaikesta vas
tuusta lastatun tavaran laatuun, mittoihin ja 
muihin ominaisuuksiin nähden.

Konnosomentissa, joka pääasiassa on kuitti 
lastatusta tavarasta, sitoutuu laivan päällikkö sa
malla kulettamaan tavaran määräpaikkaan ja 
jättämään sen samassa kunnossa, kuin hän on sen 
vastaanottanut joko lastin lähettäjälle tai hänen 
määräämälleen tai määrätylle konnossementissä 
lähemmin ilmoitetulle vastaanottajalle tai tämän 
määräämälle. Konnossementti on näin ollen asia
paperi vaihtotoimenpiteelle, jolla on suuri merki
tys maailmankaupassa, ja se on perusteena laivan - 
isännistön ja lastin vastaanottajan väliselle oikeus

suhteelle, niin e ttä  laivanisännistö on vastaan
ottajalle vastuussa konnossementin tavaraa koske
vien ilm oitusten paikkansapitäväisyydestä.

A nnettujen konnosementtien luku m erkitään 
niihin ja  m äärätään niissä myös, e ttä  heti, kun 
joku konnossementti on saatettu  täytäntöön, to i
set kappaleet siitä samalla tu levat m itättöm iksi.

K apteenin on purkaussatam assa ennen kuin - 
luovuttaa lastin teh tävä  m erkintä vastaano tta
jan  orderkonnossementtiin, silloin kuin se h ä 
nelle esitetään. Tavaran vastaanotta jan  on p u r
kauksen jälkeen teh tävä kuittauksensa kaptee
nin konnosementti j äl j ennökseen.

Usein jaetaan  lasti usealle konnossementille, 
erittäinkin, jos vastaanottajina on useat liikkeet 
ta i lähetyspaikka on Lontoo.

R ahtaus sopimusten välittä jinä käytetään  me
klareita, jo tka  laivojen isännistöiltä saavat kor
vausta 1—5 % rahdista.

31 p:n lokakuuta ja  huhtikuun 16 p:n väli
senä aikana ei m ikään laiva saa mennä b ritti
läiseen satam aan suuremmalla kansilastilla lank
kuja, soiroja ja  lau to ja  kuin 3 jalkaa yli kannen. 
Täm ä m ääräys oli kuitenkin sodan aikana kum ot
tava, jo tta  puuaineen kuljettam isen helpot
tam isen takia Englantiin voitiin käy ttää  hyväksi 
koko käytettävissä olevaa lastaustilaa.

Tanskaan ku le ttavat rah tia  pienet purjelaivat 
ja  E telä-A frikaan ja  Austraaliaan paitsi höyry
laivoja suuret purjealukset. Niiden certipartioissa 
m äärätään  yleensä, e ttä  lastia ei saa o ttaa  sateella. 
Muihin m aihin kuletukseen käytetään  melkein 
yksinomaan höyrylaivoja.

Merivahing at.
Meri vahinkoa on kahta lajia.
1) Yksityinen meri vahinko on sellainen, joka 

kohtaa joko* yksinomaan laivaa ta i yksinomaan 
lastia.

2) Y hteinen m erivahinko on sellainen, joka on 
joh tunu t edellisestä, m u tta  pelastaakseen meri- 
vahingon alaiseksi jo u tu n u tta  om aisuutta, on 
tä y ty n y t uhra ta  myös m uuta om aisuutta. Jos 
esim. las ta ttu a  laivaa on kohdannut vahinko, 
on, pelastaakseen laiva ja  lasti, kansilasti he ite t
tävä  mereen, jo ten  siis kansilastin m enetys on 
yhteistä  vahinkoa. Jos lasti sy ttyy  palamaan, 
on m entävä m atalaan paikkaan ja  upotettava 
laiva, joten se vahinko, joka tä ten  laivalle aiheu
tuu, on yhteinen. Y hteistä vahinkoa on kaikki 
se vahinko, joka tehdään laivalle ta i lastille, 
kun niitä koetetaan pelastaa yhteisesti u h k a a 
vasta vaarasta ja  tä llä  tavalla toivotaan v ä lte t
täv än  suurempi vaara. Y hteistä vahinkoa ovat 
myöskin laivan kulettam inen turvapaikkaan, 
kaikki kustannukset hätäsatam assa ja  laivan 
vaurioiden korjaam inen ainoastaan siinä tapauk
sessa, jos laivan vauriot ovat aiheutuneet yh 
teisessä vahingossa.

Yhteisen vahingon korvaam iseen o ttavat lai-

9
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van ja lastin omistajat osaa siinä suhteessa kuin 
laivan ja jälellä olevan lastin arvot ovat käyvän 
hinnan mukaan, silloin kun on päästy turvapaik
kaan. Samoin arvioidaan käyvän hinnan mukaan 
yhteisessä vahingossa menetetty omaisuus. Yhtei
sessä vahingossa on myös korvattava siinä me
netetyn tavaran rahti.

Dispashöörit, joita löytyy joka maassa yksi 
tai useampia, laskevat, miten paljon korvausta 
tulee laivan ja lastin osalle. Jos laivan ja lastin 
omistajat sopivat itse tai antavat jonkun toisen 
henkilön toimittaa tämä jako, ei tarvita dispas- 
hööriä.

Merivaaran valtuutus.
Laivaväen ja päällikön palkkaa ei saa vakuut

taa, eikä sellaista tavaraa, jonka perille tulemi
sesta on löyty vetoa. Jos perästäpäin huomataan, 
että lastin perille tulemisesta on löyty vetoa, 
on vakuutus mitätön.

Vakuutus voidaan ottaa seuraa villa ehdoilla.
1) Merivaaran varalta otetusta vastaa vakuu

tusyhtiö kaikesta vahingosta, joka voi kohdata 
vakuutettua esinettä olipa se yksityistä tai yh

teistä. Ainoastaan silloin kun laiva ei ole ollut 
merikelpoisessa tilassa matkalle lähtiessään, voi 
seurata vakuutuksen mitättömäksi tuleminen. 
Kotimaiset yhtiöt eivät vakuuta tällä ehdolla 
laivaa, ehkä ainoastaan tyynimmäksi kesää jaksi. 
Ulkomaiset samat yhtiöt voivat ottaa erittäin 
merikelpoisen aluksen tällaiseen vakuutukseen 
korkealla vakuutusmaksulla.

2) Merivaaran varalta vapaana kansilastin 
huuhtomisesta annetaan vakuutus mieluummin 
kuin edellinen.

3) Kokonaisvahingon varalta  o te tu sta  korvaa 
vakuutusyhtiö  ainoastaan silloin, kun vakuu te ttu  
omaisuus on kokonaan jou tunu t tuhon alaiseksi.

4) Vakuutusehdolla »vapaana yksityisestä, v a 
hingosta paitsi karille ajettaessa» vastaa vakuutus
yhtiö kaikesta yhteisestä vahingosta, m u tta  yksi
tyisestä vahingosta ainoastaan siinä tapauksessa, 
e ttä  vahinko on aiheutunut karille ajautum isesta. 
Karille ajautum isella tarkoite taan  laivan tö r
m ääm istä joko kiinteään ta i kelluvaan esineeseen 
meressä ja  laivojen yhteentörm äystä. Kotim aiset 
yh tiö t vakuu ttava t syksym atkoja varten melkein 
yksinomaan tällä tavalla.
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