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Waltakunto, joka on itfeänfä luastaati, 
(jännän ja joutuu kulmille.

TjiJfaifiSfa asfareisfamme, joista toimemme jotafin tjijöttjä 
\ itfettemme ja pfjteisfutmatte, pitää o (la jonfinlairten 

tiettp peruste, ennenfuin rooimme niihin rpfytpä. 3Bant)emmat 
ja uubemmat fefä ntpös toisten fanfataistemme fofemuffet 
omat tiproin tarpeettifet fen afian ebutte, jota aiomme toimeen 
panna. £oimintafeinoista ja fäptäntötarooista on otettaroa 
fe otjjeeffi, jofa tjproä on, ja Ijpljättäroä fe, jofa liuono on. 
@i minfäänlairten tpö tatji toimi menestp eifä fipöbptä tefi= 
jäänfä, ell’ei fe ote fopiroa ja felmottinen. 3os puunfjaftaaja 
tefee ijitonon ja fetroottoman roarren firroeefenfä, niin t)än 
fillä tpötä tefybesfään maan roäfpttää ja roairoaa itfeään, eifä 
faa aitaan puoleffifaatt niin paljoa tpötä tuin tiproäHä roat; 
retta tpösfennettesfä. 2>oS maanmies ostaa talon ja ajattelee 
anietifittoituffxöfaan: minä fipöbpn fittä niin ja niin paljon, 

'eifä olefaan oston aitana fetroää peruSjot)betta, fuinfa f e on 
fopiroatta työttä ja toimetta Ejoibettama, niin tjäu ftinä tjäroiäa 
jofa roviofi enemmän ja enemmän fefä fiitjen pantu perustus* 
pääoma menee ja talo roielä arrooStanfa huononee, fun ei ote 
taibotta, toimetta ja, aljferuubetta talon IjoiboSfa ja tmljelpf* 
fesfä toimittu ja tpösfenneltp. — Äauppiaaffi aiforaa perustaa 
faupan iloifetta mielettä ja fjproättä toirootta rifastuaffeen, 
mutta ei ole tulluttaan ajatetteeffi, onfo Ejän fiifjen fopiroa,
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ottfo tjarjaantunut ja perefytpnpt fiifjen toimeen, talji onfo 
ebes taipumustafaan fiiljen. £än hoitaa fitä eitft ajat tietä= 
mättä onJo t»äit fjgötpngt tat)i Ijäraiitnpt faupasfanfa. 28asta 
!nn on mennet loppuun [tilien pantu pää=onta ja roelfaa tullut 
ifot määrät lifäffi, juomaa f)än pettäneenfä itfeään ja t)l)= 
teisfuntaa. 3iäin puen mielifuroituffenfa oli trjljjäEfi rau= 
feeraa unelma, fuit tobeHinen peruste puuttui. — Sairouri ra; 
fennuttaa faUiin lannan, aifoen fillä purjehtia roaltafunnasta 
roaltafuntaan Ijgötpäffeen, mutta lairoan peruspiirroffesta 
jääpi pois peräfin. Saima lasfetaart roefiHe, roalmistetaan 
matfnStuS fuutoon ruofataroaralla, lairoamieljistöHä lairoan 
päättiföHä ja tarpeenmufaifella matfaraljalta. purjeet noste
taan plös ja fapteeni lomentaa lähtöön 3luStraaliaan! SSftutta 
lun merellä Mutaan joitafuita aitoja, niin Ijaroaitaanfin il); 
meeffeen, ett’ei menttjfään SluStraaliaan, maan Stmeriffaan; 
mutta ei olla fiitä midäanfään, obotetaan fatamasfa niin 
lauman luin tuuli tulifi mpötäifeffi, jotta päästäifiin aijot; 
tuun paiffaatt. SJhitta fuit on purjefjbittu ja feHuttu merellä 
liproiä aifoja uubelleen, — itiin mifä itjtne! DHaanfiit fa= 
masfa paifasfa, josta enfiferran läfjbettiin. Saiman miehistö, 
enempää fuitt pääUifföfään, eimät huomanneet, fuit oli Ijausfa 
muuten lairoan ifännäit faifin puolin tjproin roarustantina 
purjehtia, misfä roifa oli ja että peräfin oli pois. Sairaan 
peräfittömänä täptpi lopulta joutua perifatoon ja ftiljen pantu 
ifo pääoma fabotti faifen arroonfa. SCämä faiffi jofjtut fiitä, 
etfei alfaisfa ollut teljtp täpbellistä peruspiirustusta. — 9Jiin 
fe fäppi faifisfa muisfafiit töisfä ja toitnisfa, jotfa tefjbääu 
ntielifuraituffen tuomien ttnelmien fiiljotuffesta ja puuttuu 
tobellista perus*ol)jelmaa. ©i minfäänlainen faunotaiteellinen 
uljas rafeitnuS tule teljbpffi, maiffa miten roiifas ja taitaroa 
arffitefjti fiiljen piirustuffen tefifi, jos tpptä teettämäsfä ei ole 
funnoKiSta rafenitusmestaria ja rafennuttajaHa tarpeeHifia ra* 
fenttusaineita ja raatoja. — 9iiiit on faiffiett toimien ja töit
ten laita, faifisfa toimisfa pitää ennen alfamista laatia

!



felttm fuunnitelma ja fen mufaan fitte menetellä, jos tal)bo= 
taan faaba fiitä femmoista, fuin on aijottu, ettei ennen afiait 
päättymistä tule peufalo feSfeHe fämmentä ja fäy fitten niin, 
fuin entifelle lufifan tefijäHe, jotta puu loppui ennen fuin 
lufiffa tuli raalmiiffi.

Äaifisfa, niin pienemtnisfä fuin fuuretnmisfafin yfjteis* 
funnisfa (famate fiis raaltiosfafin) on erittäin tarpeellista 
ebeltäpäin jo tetjbä feiffaperätnen ja afian tobellifeen fätjtän= 
töön ja fen fopufointuifaan juoffuun perustelma. tämmöinen 
menettely etenfin on fangen tärfeä roaltiotaloubeHifiSfa fjoi- 
batmoisfa ja myös muisfa femmoifisfa aftoisfa, joisfa on fy= 
fymyffesfä, miten yhteinen omaifuus faataifiin paremmin ja 
enemmin (jyötyä tuottatoaffi. ^allituffen, jofa Ijoitaa roaltion 
afioita, pitäifi aina ottaa päämääräffeen fe, että fäyttäifi toi= 
misfaan ja roiroisfaan ainoastaan femmoifia tjenfilöitä, joilla 
on toimitettaroasfa aftasfa monipuolinen tieto ja fäytännöl= 
Unen fofemus, fefä muuten oraat tunnetut refieHtfyybestään 
ja firoeybestään.

©rittäin olifi filmäHä pibettäroä fe feiffa, että roaltion 
roirfoiljin roalitaan etupääsfä miehiä fanfan feShmbeSta, fait= 
iallijta miehiä, femmofia, jotfa tunteraat ja rafastaroat fanfaa. 
pitäifi faiffi lentämän puolueettomasti, fatfomatta ammattiin 
afetettaraan ylljäifeen fufuperään, forfeaan arraoon, fufulai» 
fuuteen, taljt femmoifiin furfuteltaraiin rauffoit)in, jotfa ali= 
tuifeSti ryömiroät polroiUanfa tiallituffen jalfain juureSfa, fu* 
martaen notfeine felfineett faabaffeen fillä tjyroätntoifia rotr= 
foja itfelleen, ymmärtämättä oroatfo tie fyfeneroiä ja felroottifia 
femmoista roirfaa funnoHa toimittamaan, millin tjaluaraat 
päästä, fa if f i tämmöifet rairfa= ja ammattimietiet, jotfa tällä 
taraatta pääferaät yteifiin roaltion roirfoiljin, oraat airaan t)yö-- 
byttomiä, päin raastoin’ raa£)ingoHifia fefä fuurta tappiota 
tuottamat, efimerfiffi fanfaHisraarain fäyttelysfä ja IjoiboSfa. 
ige teferaät roirfaraetrooHifuutenfa niinfuin fone, jonfa liiffeellä 
pitää patottifuuS, nauttiaffeen raaan niitä etuja, joita Ejärt
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tietää roirfamääräyffenfä mutaan faaroanfa. ©i fifäUifett tnn- 
teen roaifuttama tjatn ja fiiffoituS, eifä ifänmaan raffauben 
rooima innostuta t)äntä y£)teifen fyyöbyit ja fanfanfa fyyroäffi 
toimimaan parhaan ymmärryffenfä ja fyfynfä mitfaan.

©e on myös meiltä ©uomesfa ifäroä ja furfuteltaroa 
afia, että fanfan roirfamiefyet oraat, pieniä poiffeuffia lufuun 
ottamatta, enimmäffeen epäfanfaHifia. ©iioät taljbo tietää 
ja tuntea itfe emäfanfaSta mitään; fäyttäyroät töisfään ja toi = 
misfaan fefä elämän tatooisfaan niin fuin roieras rotu tobel= 
lifen fanfan fesfuubesfa, yhtymättä fanfan fansfa miniään: 
laifeett yfybySelämän iopufointuifaan rouororoaifutitffeen, jota 
otifi fumminfin roälttämättömän tarpeellinen, että roirfamies, 
niin pätien per̂ eenfä fuin l)äu itfefin, looifi futautua fanfaait 
niin tuin yffi ja yffi fefä roaifuttaa terroeetlifeSti fanfan 
fetjittymifeEe, roauraStumifelle ja eläljyttää ^entistä elämän 
roireyttä yljteifen fanfan taajoisfa riroeisfä.

SMaifet fanfattifet roirfamiefyet olifiroat aina tilaifuu= 
besfa tutustumaan fanfan elämän tapoihin, näfemään l)uo= 
nommat ja paremmat puolet, puutteet ja färfimyffet toöeHi= 
fesfa farmasiaan, eifä niin pintapuolifesti fuin roielä tapit 
asti on ollut, fefä rooifiroat tällaifeEa ytybySroaifutuffeEaait 
paljon fjyroää tef)bä niin IjenfifeSfä fuin aineeEifeSfafiit fut)- 
teeSfa. ©fimerfittifiHä töillään rooifiroat l)e innoStuttaa fanfaa 
eteenpäin pyrftmään, parempaan ja jalompaan fuuntaan niin 
aineeOtifen fuin Ijenfifenfin elämän liarrastuffeen ja roitjetyf- 
feen. 3)httta meillä ei ote roalitettaroaSti roielä niin. 9)biu 
on poisfa. Söirfafunnisfa roaUitfee fuori eitä fybän. £erroe 
ja elämää innoStuttaroa ybin, jofa on etjbottoman tarpeen 
ruumiisfa ponnistamaa elon rooimaa fäännöEifeSti roireillä 
pitämään, on pilaantunut infjoittaroaffi löytjfälfi ja ruumis 
faapi tästä Utua toirootonta, fuoleman fansfa famppaileroaa 
elämää, fanfan terroe ja fanfarimainert elon rooimaa ut)= 
furoa Ijenfi ja ruumis faapi näitä elottomia jäfeniään fantaa 
raftttaroana fuormana Ijartioitlaan, niinfuin pilautunutta fas=



raaitnaista, jofa raairaaa ja rasittaa muuten raitista ja eloU 
lista ruumista faifisfa elämän taisteluista.

SSaiJfa tämä eDellä janottu, jgrfästi moitittaroa raita 
on pteifestifin Ijuomattaroa meibän rairfamiehisfämme, niin 
fumtninfaan ei fitä niin perehtyneenä taraata rnuisfa fuin 
metjättyoitoljaUituljemme nrirfatniehisfä. (Sroitus on niin fit= 
mään piltäraä näiben ja muiben roirfamieSten roälillä fanfan 
fuhteen, että täytyt) ihmetellen ja futnmeffien tytyä: rnifä 
fityen on tytjtiä? Metfäityoitotjallituffen glitiretytööristä al = 
fain, pienillä poiffeuffitta, oraat metfäljaEitulfen ja fen alle 
fuuluraat rairfamieljet airaan outoja, raieraita fanfattemme — 
fuin fummittelijoita, filmänfääntäjiä tai fonstinnäijttäjiä. 9fe 
eiraät ebeS roiraahba muihin rairfamieljiin, raaan eroamat fofo 
Suomen fanfaSta v»ljtä paljon, fuin mustalainen raalfolaifesta. 
3JZutta ei fe fumma olefaan, fun tarfaStaa metfäljallituffen 
historiaa, fen rairallista foneistoa ja ulfonaista fäijtämtöttistä 
tointa, aina rauobesta 1859 tähän rauoteen asti. 9Jietfähatti= 
tuffen ijlitirehtööri on pafoittanut fafon uhatta metfänl)oito= 
roirfamieSten täyttämään ainoastaan ruotfinfieltä, niin ratrfa; 
toimisfaan fuin rairfafirjeitten raaihbosfafin. 3a tällä taraatta
l)än on onnistunutfin tarfoituffesfaan, mitä metfäljoitorairla* 
mteSten muufalaistuttamifeen tulee, ihan tägbettifeSti. ©ifä 
raaifea ole ollut faabafaait tälle faunalle metfänljoitoroirfamiehiä, 
ja fiis myös fruunun maitten metfien hoitoa, fun on jo näi= 
ben opetuslaitosfin alusta atfain perustettu muufalaifelle fan= 
uatte. ©nfistään on fe ulfomaalaisten mallin mufaan jär= 
jestetty ja toifeffeen ruotfinfieli opetuSfieleffi pantu femmoi= 
feen oppilaitoffeen, josta puhtaan fuomalaifen fanfan fefaan 
ja fen fanfattisomaifuutta h°itamaan lähetetään faiffi fiettä 
raalmistetut rairfamiehet. Sifäffi raielä faiffi ne, jotfa oraat 
tähän asti metfänljoibon rairfamiehiffi tämän opiston läpi= 
fäijtieinä tulleet, oraat olleet fetnmoifia, jotfa oraat otteet lap= 
fuubestaan asti heKän äibin ja raffaan ifän tyltlapfta foto» 
naan; fiitä lähteneet foulua Eätjmään, josfa pafottifesti oraat



niin paljon lufeneet, että töintusfin oraat pääsfeet ylioppi» 
taiffi, mutta fitten eimät ole raiitfineet pitemmälle opintojansa 
jatfaa yliopistosfa, raaan oraat menneet ©raon metfäopistoon 
pariffi rauobetfi opisfelemaan muta metfänf)oito=tiebettä/ fyyStä 
että meillä metfänljoitajain ammatit oraat otteet mitä tjelpoim- 
pia olla taitaa fefä hyroäpalffafia, joten ne oraat fopineet 
mitä paraimmiten tättaifitte laistoitte tjerrojen alititte,*) raati» 
naifen ja huolettoman toimeen tulon faarouttamifeffi. — 9Jiutta 
onto näillä tällä taraatta met|änl)oito;opiStoon tulleista, miten 
ebettä on felitetty, ennen fitä ollut minfäänlaista elämän tal)i 
fäytännöttifen työn ja toiminnan fofemusta tättaifetta alatta, 
mihin l)e oraat antautuneet? 6 i minfäänlaista. |>e eiraät 
ol  ̂ otteet roielä fiit»en asti, fuin metjäljoibon roirfainieljifft 
tulemat, minfäänlaifisfa töisfä, toimisja tai ammattiloisfa ja 
roielä roäljemmitt metfänhoito=afioisfa ja maanroiljelyffesfä 
joisfa jos misfään tarroitaan ufeatnman rauoben monipuolista 
fäytännöttistä fofemusta, ennenfun faapi oifean fäfityffen, 
millä laitta ttäisfä on meneteltäroä, jos niistä tallotaan faaba 
jotafin hyötyä. Senpätäfyben tämän laitoffen roirfamiehistä, 
monen fymmenrouotifet fofemuffet ja Ijaroainnot felroästi näyt* 
täraätfin, että täUe roirfa=alatte on antaunutfin, t)Gn»oitta 
poiffeuffitta, mitä fyfenemättömimpiä ja nerottomimpia mie=
l)iä, jotfa eiroät tulifi toifellaifisfa ammateisfa mitenfään toi= 
meen. SJtutta näisfä metfänhoito=roiroiSfa, joisfa t)e eiroät 
ole mitään tehneet eifä ole roaabittufaan tefemään, oroat men= 
neet täybestä. $£arfitt ja fäännöttifin tefjtäroä on ollut fe, 
että oraat neljä fertaa rouobesfa nostamanfa palffarahat fui= 
tanneet.

Äuit ^allitus terran tämän turhan ja roaroja huffaaroan 
laitoffen, metfänhoito=optSton, perusti, niin olift pitänyt jo 
alusta alfain metfäii£)oito=opistooit meneroitte ehboffi panna, 
että ainoastaan niittä on oifeuS päästä näihin roirfoihin,

*) Xietyöti ei fa tfftin  tämä roertau* forotf on joufosfa mtefjiäfin-



jotfa opistosta päästyään oraat fpfeneraät roaltion maitten 
ja metfien hoitajiffi, ja jotfa oraat ufeamman rouoben otteet 
metfänhoibosfa, puutaroaraliiffeesfä, maanroiljelgstoimisfa ja 
monipuotifeSti fäptännöttifesfä fofemuffesfa ja niistä efiboista 
jo opistoon tnennesfä olla felmät ja afiattifet näytteet, niin 
tällä taroatta olift faatu fiihen ammattiin tottuneita, ftjfeneroiä 
ja felroottifta metfäin ja maitten hoitajia, jotfa olifiroat t)m= 
mättäneet puitten mpöitnisfä pnnä muisfa toimisfa hoitaa 
niin afiat, että niistä otifi roaltiotte ollut ifommat tulot ja 
ĥ öbrit, fuin niistä roatitettaroasti ntjfijifen järjestelmän mit< 
faan on ollut.

p̂alja ft)Eä, on tämä fuuri fanfattis*omaifuuö ollut fett= 
fin tähben fuolleena ja tuntemattomana omaifuutenä, fun faiffi 
tähänastiset Ijallituften jäfenetfin oraat olleet enimmät) eett 
fotoifin meren rantafeubuilta etelä Suotuesta, josfa feubuSja 
ei ole ollut eifä ole fruunun maita eifä metfiä, joten he eiraät 
ole olleet tilaifuubesfa tutustumaan eifä minfään latfia tars 
fernpia tietoja faamaan näistä aitoista, Sentähben ottfin 
heille airaan outoa ja uSfomatonta, fun näistä afioista julfi: 
feSti huomautuffia tehbään. hiinpä pääfaupurtgisfamme &el= 
fingisfä, pienittä poiffeuffitta, melfein faiffi fanomalehtimiehet 
ja toimittajat oraat niistä feubuista fotoifin, joisfa fruunun 
maita ja metfiä ei ole. 9iämät fefä rattniffofeutujen afuffaat, 
erittäinfin ruotfia puhuma raäestö, eiroät tiebä näistä afioista 
mitään. SBaltiopätroittäfin, roieläpä ^alonpoifaisfääbpn unts 
pifttomalaifisfafin ebusmiehisfä, efiintt)tj fuuri ofa fettaifia, 
jotfa eiroät ole tutustuneet näihin afroihin, 1t)t)Stä fun heibän 
feuturoitta ei ole femmotfia maita ja metfiä; puhumattafaan 
9titariSt0Sta ja Aatelista enempää fuin 3̂appiSfääbt)Stäfään, 
joitte fofo afia on perin outo. S iitä  fgpstä omat h® otteet 
tähän asti roarfin laimeat täsfä laajasfa fyfgmqffesfä, jonfa 
tärfetjben he roarmaanfin heti olifiroat huomanneet, jos olifi= 
raat tämän perittä otteet. — ^orroarisfääbpsfä on tofin ollut 
fettaifia ebustajia, jotfa tämän afian oraat tietäneet oleraan
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hullulla faunatta; mutta »̂eibän omat etunfa, joita he oraat 
pitäneet fuuretnpiarraoifina fuin fofo fanfan ja raaltion t)h5 
teistä hyötyä, oraat roaatineet heibän olemaan raaiti.

9iäin tietämättömiä fun ollaan raaltion maitten ja met= 
fien hoibosta, niin ei ole fitte hirnuta, jos laufutaanfin futen 
raiime raaltiopäiraittä Stitaristosfa ja» 2latelisfa jotfut ebuS= 
miehet tetiroät, niiufuin SBrebe, 91orrmen ja »on Söorn t)tiuä 
monet muut, että nim. Suomen talonpojat ainoastaan fetu 
tähben h^öffääraät metfähallitusta ja metfänhoitorairaStoa raas= 
taan, fun ei fruunun maat ja metfät ole enää heibätt ht)ö=
tänään ja raisfattarainaan, raaatt oraat otetut heiltä pois. 
käittä tämmöinen Suomen fanfan folroaifeminett oli haroin 
häpeällinen ja törfeä, ja täpttjp fummeffia, että femmoifen 
fääbmt jäfenisfä, jofa meillä pitäifi raielä otta enfimmäifenä 
fäätpnä, raoipi olla femmoifia, jotfa eiroät häpiä näin röijhfeästi 
ja anteeffi antamattomatta taroatta loufata fanfaa. SRutta 
niinfuin jo fanoin, ei parempaa rooi toirooa, fun afiasta ollaan 
airoatt tietämättömiä, pitäifi fumminfin fen roerran t)ntntär= 
tää, ettei ©uotnen fanfa tahbo anastetta fenenfään omaifuutta, 
ei enempää fruunun fuin muittenfaan, roaatt fe tahtoo aittoaS= 
taan oifeutta ja fen tefeefin oileubeUa, foSfa fittä on rasfain 
fuorraa roaltiosfa fannettaroana, fittä talottisluoffa on fe, jotta 
roaltiosfa on ifoin tefeminen. D lifi fiis roiifaiitta ja fot)tuul= 
lifinta, että herrat £elfingisfä, femmoifet nimittäin, jotfa eiroät 
tiebä ©uomen fanfan oloista £>elfingin porttia etemmältä, 
punnitfeifiroat tarfemmin puljeenfa ja laufuifiroat ajatuffenfa 
firoeämmäsfä mttoboSfa, fefä ottaifiroat roiifaan miehen tteu* 
rooSta roaarin: parempi otta roaiti fuin tuf)muuffia lörpötellä. < 
©ittä tarooin ei puhuttaifi, jos ruotfifotfin olifiroat otteet 
niisfä paifoisfa afutnasfa, josfa fruunun maita ja metfiä on, 
fefä nähneet ja tutustuneet fiihen fäptöstapaan, jotta näitä on 
hoibettu, fefä faaneet roielä jofa rouofi fanottujen maitten täh= 
bett färfiä aineellista roahinfoa, fun ne oraat faiffi railjeletnättä, 
ja niisfä feifoo ifuifet jäätiföt pitfin fefiä fulantatta, tuottaen
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fitten ufiatupia peninfulmia t)tnpärt§töIXe Ijallaa ja palelluttaen 
maamiehen roiljat jofa fefä puti pufjtaaffi, pufyumattafaan 
muista rafituffista ja puolista, jota talonpojille matfaan faat= 
taroat.

9iajanaapuritfin faaroat fofemuffesta tuntea, mitä maffa* 
roat färäjän fäpnuit metfäntjoitonnrastojen fansfa, joihin roie= 
bäätx femmoifista ttjfjjänpäiroäifistä afioista, että niillä ainoaS= 
taan roairoataan fuotta oifeutta, ja talonpoifia rafitetaan muit= 
teit ifotnpien roafjinfojen tifäffi, joita l)e faaroat fruunun maitten 
fautta jofa touofi färfiä. Äijttä olifiroat rajuimmat roiifingit= 
fin jo tämmöifeen menettelen fpttästtjneet ja nostaneet roielä 
fuuremman metelin fuin fuomalaifet, jotfa oroat ty^netjbellä 
jo 30 rouotta nähneet ja färfineet tämmöistä moitittaroaa 
menettelyä fanfallisomaifuuben fuljteen. StinoaStaan f)ilja£feen 
oroat |e roalittaneet, fuinfa Ijuotto Ejotto ja hallinto täsfä fo£)= 
beit on ja että fiitä ei ole muuta fuin fuurta roaljinfoa <Suo= 
men roaltiolle ja fanfatte.

SoS metfänljoitohattituS ja metfänfioitoroiraSto menet* 
telifi roaiffa fuinfa nurin päin Ijproänfä roaltion maitten ja 
metfien Ijoibou fuljteen, niin ei näistä ole t̂jroä, jos t ur matti= 
fuutta tahtoo itfettenfä fäiltjttää, mennä huomautuffia ja muis= 
tutuffia tefemään, muuten fof)ta fabottaa fanfalais=rautjanfa, 
fittä heti tjpöfätään roirattifetta mafjbitta tuffimaau hänen 
fitunfa, jofa näistä afioista uSfaltaa fanaafaan Ijtisfita; julis= 
tetaanpa roielä et»fä roaltion petturiffifin, fanfan roittitftjäffi, 
t. m. f., fitten faapi jättää fjijroästit faifeffe rauljallenfa ja 
turroattifuubettenfa, fittä Ijätt on ifäänfuin pannaan julistettu. 
Sliinfuin tähänastinenfin ja fotjbafEoin jo eroaroa metfänhoito= 
hattituffen ijlitireljtööri, 21. af gorfettes, fohta nosti paino= 
fanteeit fitä Ijeitfilöä roastaan, jofa usfalfi näistä afioista 
huomauttaa ja muistutuffia tehbä, roaiffa ne tehtiin fiinä 
hyroäsfä toiroosfa, että fun afiattomaifet roiraStojen forfeitn= 
mat päättiföt faaroat julfifeSti tietää näitä ifoja epäfohtia ole= 
masfa oleroan, niin tjeiDäu on (jtjroä ajattanfa niitä forjata



SÄutta niin ei tehnyt eöeHä janottu plitireEjtööri; luultaroaSti 
arroeli roaan, että fe on anteeffi antamaton fuoleman fynti 
ja rifoS, jo§ jofu roUjeUäinen tuaasfa tattuSteleroa ihminen 
usfalfi fajota hänen forfeammatta asteetta oleman iljmtSolen= 
non hoito: ja hallintotoimiin, fittä fe on yliluonnollinen mahti 
ja toimi, jofa tjcibän perfoonasfanfa. inufa roaifuttaa. 3 ft ' 
roaiffa on fyfymyS (Suomen fanfan yhteifeStä omaifuubeSta, 
niin otaffuroat että fettään muutta ei ole fiitä mitään tefe= 
mistä, menipä fen hoito fitte niin tai näin, haroin tai pahoin. 
£yytyfööt roaan fiihen, fun faaroat nauttia näitten armollisten 
herrain fuofiottista huolenpitoa! (Siljän fanfa faa fajota fem= 
moifiin afioihin, joita fe ei fuiteitfaan ymmärrä. äänettä 
tulift fen roaan fatfetta, millä taroatta mittoinfin monia fatoja 
miljoonia heibän pEjteiätci omaifuutta Ejuffaait menee puutaroa= 
rasfa, jofo mäbäten metfisfä tahi ntyyben fittä taroatta, ettei 
niistä tule mitään tahi ainoastaan fen roerran, että roiraSton 
lufematon liuta joutilaita herroja fen nauttii patffoinaan.
3)iel)äii itfe herroia ollaan ja meibän afioihin ei faa fosfea,
— niin faifeti arroelee meibän Suomen roaltion maitten ja 
metfäin t)litireEjtöörifin.

■Biutta fiinä hän erehtyy. @i painofanteettafaan faaba 
niitä roaurioita ja roatjingoita enää forjatuiffi, jotfa fruunun 
maitten ja metfien hoibosfa on tehty- 9te eiroät parane muutta 
taroatta, fuin fofo hoitojärjestelmän toifeen tapaan muuttami= 
fetta.

Difein tefee fylmän roäreen ruumiifen, fun ajattetee, 
mitenfä rooipifaan otta mahbottista, että niin fuuri fanfattiS= 
pääoma, fuin Suomesfa on, jonfa roertaista ei ole ntisfääjt i 

^ ©uropait roaltafunnisfa muuatta, paitfi äöenäjättä, on tätta 
taroatta ollut fuotteena omaifuutena. 2>os tuleroaifuubesfa 
Suomen historian lehbillä mainitaan, mitenfä ro:Sta 1859 
ro:teen 1888 fitä fanfattisomaifuutta on hoibettu, jota nimite= 
tään roaltion maiffi ja metfiffi, niin en luule monta riroiä 
historioitaan tarroitferoan firjoittaa fiihen anfioluetteloon,

'
— 12 —
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josfa felitetään, mitä f)t)ött)ä tämä o» toitnesfaan teijtujt. 
Suutenpa main, että musta marjo on (jäämöittätnäsfä tättä 
fol)batta historian teE>biHä ja fpfympstnerffi.

2)}etfänhoitohattituS on antanut feifariUifeen fenaattiin 
fertomuffen roaltion maitten ja metfien tjoiboata, ja fiinä 
foettanut felittää fruunun maitten ja metfien [joiboit f Uoteista 
ja fen jojosta. Äun ro:it 1885 roaltiopäiroittä roaltioroalio: 
funnasfa muistutettiin fiitä, mitenfä fruunun metfistä ja 
maista on ollut niin pienet tulot roielä tähän asti, antoi fei* 
farittifen fenaatin roaltioroarain toimitusfunta näitte roiimefft 
rotna 1888 foosfa otteille fääbtjitte felityffen, josfa foetettiin 
fitä puolustaa niittä lohbuttaroitta perusteitta, mitä metfäit= 
hoitohattitus oli fertomuffisfaan efittängt. Riutta feifarittifett 
fenaatin roaltioroarain toimitusfunta antoi tietysti feit mufai= 
fen felityffen, minfälaifet ilmoituffet fe on metfänhoitohatti= 
tuffelta faanut. ©en Ijuotnaft fohta, fun fitä tarfasteli, että 
metfäuhoitohattituffesfa on tehty metfäin ja maitten tarfas= 
tuffet famatta pötjbättä, jotta haUituffette annetut fertomuffet* 
fin. SRuuffi tätä ei rooi ajatella, fun ne eiroät tobettifuuben 
fansfa pibä ottenfaait paiffaanfa, roaan oroat fofonaifuubes* 
faan erel)bi)ttäroät.

SBaltion maitten ja metfien h°'to roarfinaifesti perus= 
lettiin 1859 fefä famatta metfänhoitohattitus ja metfänljoito- 
roirasto. 3:ätä järjestämään roartaroasten futfuttiin eräs 
faffilainen metfänhoitaja, ooit 33erg, jonfa nettroon mufaau 
fofo metfänhoitolaitos laabittiin, ifäänfuiit omasfa maasfa ei 
olifi lötjtijmjt femmoista EjenEilöä, jofa olifi ofannut tjljtä t)iy- 
roin tämän hpöbtjttömän ja fofo roaltiotte roahingottifen lai=
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toffen järjestää. äJlutta meillä on jo «autioista ajoista roal* 
linnut fe turha luulo, ettei ole muuten mitään Ijtjtoä, jos ei 
maan fiinä apinoiba muufalaifuutta, ja farna tapa uäfrjt) 
perintönä fiirtyneen roielä utjhjaiEaanfin. SBaiffa omasfa 
maasfa minfälaifia töitä ja foneita tj. m. faataifiiu teljbijffi 
huofeimmasta tjinnasta, roieläpä lujempia ja parempia fuin 
ulfolaifet, niin ei felpaa fittenfään paitfi itlfomaaEa tet»bpt. 
3iiin oli tämän metfänlioitojärjestetmänfin laita. Dman maan 
miehen tieto eifä taito ollut foroeliasta, eifä mistään armosta, 
roaiffa olifi fuinfa ebullista ja Ijproää ollut, käiltä (Suomen 
fanfan fuuri fanfaEisontaifuus faatettiin epäebutlifeeu ljoibau= 
toon ja on roaan tämän järjestelmän mufaan tullut raisfa; 
tuffi. 2Wi)t;bi)t metfät oroat menneet melfein ilman ebestä 
l;uotton mpöntijärjestelmän täljben. Suot,- forroet ja rämeet 
oroat fuiroaamatta ja perfaamatta, fanalla fanoen, ei minfään* 
laista ole tehty metfänhoibon ja maanroiljetyffen parantami* 
feffi meibän metfisfä ja roaltiomaiEa.

3o fiihen aifaan fuuli qmmärtäroäisten henfilöiben fan; 
fan feaSfa laufuroan mielipahaanfa afiaSta, fun näfiroät ja 
fuuliroat tätä metfänhoitohaEitusta ja metfänhoitoroirastoa toi= 
meen pantaroan fen järjestelmän ja ohjelman mufaan, minfä 
janottu faffilaineit metfän hoitaja haEituffeEe efitteli.

9Jäitt ja täEä taroaEa oli faatu ja laabittu täEe fanfaEiS= 
omaifuuben hoibannoEe pohja ja perustus; mutta fe tulifin 
hiebaEe, ja roielä niin auhto hiebaEe, jofa roajottaa roajotta= 

> • misfaait Ejätoiön partaaEe, ja niin tämän laitoffen mufana 
joutltu faiffi meibän fanfaEisomaifuutemme airoan mitättö= 
mpteen. Säähän perustuffeen ei tuEut fitä terroeeEistä elin= 
rooimaa eifä järfeä, jofa on roälttämättömän tarpeeEinen fai= 
fisfa fanfaEislaitoffiSfamme ja tehtäroisfämme. ©e ei tuEut 
fanfaEifeEe pohjaEe, eifä ilmanalan ja luonnon olofuhteitten 
roaatimnsten mufaan peruste! uffi. 2)biti oli pois ja fe tjbin 
oli tneibäu oma fanfaEifuutemme, jofa jäi pois rafennuffestai 
ja ulfonainen fuori jäi onttona feifoa töröttämään, niinfuu
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lahonnut tysnfa, josfa ei ole enää minfäänlaista fifäHiStä elin» 
rooimaa faSroattaa fjyöbyttäroiä hebelmiä, ja jota tähän päi* 
»ään asti oroat roaftroat puolustuffet ja ulfoa päin pöttfi» 
tyffet estäneet fumoon rojahtamasta.

DUfiljan jo fiihen aifaan pitänyt niin paljon otta ym= 
märrystä ja huotniofytyä, että olifi älynnyt, miten matjboton 
on femmoifett miehen meillä ©uomesfa ymmärtää järjestää 
fnnnottista ja felpaaroaa faaroaa metfänhoitojärjestelmään, eten= 
fin fiitä tyt)Stä, fun hänellä ei ollut minfäänlaista fäytännöl= 
Ustä fofemusta metfiemme ja maittemme Ijoibosfa, eifä luon= 
non laabun ja ilmanalanfaan fuhteen. igärt oli lifäffi airoan 
outo meibän maan fasrouttifuubette ja toifeffeen, fun ©affisfa 
oroat maat ja metfifot niin pienet maapalaltaan, että roerratt= 
iioflifesti oroat fuin hyttynen l)eroofen rinnalla meibän metfiiu, 
niin hänellä ei rooinut olla fäfitystäfään meibän fruunun 
maitten laroeubesta ja luuli niiben roaan tuleroan famatta 
taroatta hyrom hoibetuiffi, fun ijeibättfitt maanfa metfät, ja 
juuri fentähben tämä järjestelmä ei tullut foroeltumaan ollen» 
faan meibän roaltion maitten ja metfien fuhteen. Suutta 
tästä huolimatta on fuitenfin jo folmefymmentä rouotta tätä 
omaifuutta tämän järjestelmän mufaan hoibettu eifä ole l)uo= 
mattu, että afiat aina jofa rouofi meneroät päin männifföön. 
D lifi luullut jo enfimäifett fymmenrouotifen fofemuffen riit= 
riittämän näyttämään tämän järjestelmän fopimattomaffi, fefä 
htiroänä fehoituffena muuttamaan fofo alusta laabittu fäytäntö 
uuteen ja hyöbyffääittpään fuuntaan.

£ätnä funnoton menettelytapa ei fuitenfaan ole faifitte 
ollut tuntematonna, fittä jo rouoben 1863 roaltiopäiroittä £alom 
poifaisfääbysfä tehtiin erityinen anomusefitys metfähattituffen 
ja roiraston laffauttamifesta ja fruunun maitten ja metfien 
hoibon uubette faunalle järjestämifestä, jofa anomusefitys roa= 
liofunnasfafin hyroäffyttiin, roaan fitten fyyStä tai toifesta on 
jäänyt huomioon ottamatta. 3 “ fun rouoben 1867 roaltio» 
päiroittä oli tyfymyS metfähattituffen ja metfänhoitoroiraston



— 16 —

roirfamieSten eläfefasfati perustamifesta, niin ebuSmieS Äelo 
Salonpoifaisfääb^sfä laufui tämän afian efiUä ollesfa mieti; 
piteenfä fiitä feuraaroaan tapaan: £>än ei moi usfoa fitä, että 
metfäfjallitus ja metfänljoitoroiraSto niin fauroan meillä Suc= 
mesfa laffauttamatta pyftjtettäifiin, jotta näistä roirfantiehistä 
tulifi maoria (Suomen fanfaEe elätettäroäffi. — — SBielä 
muofina 1872 ja 1885 roaltiopäiroiKä tehtiin tjuomautulfia tätä 
laitosta roastaan ja fitä paitfi miime fanotun rouoben roaltio* 
päiroillä roaltioroaliofunnasfa laufuttiin fe toiroomus, että 
^allitus foettaifi faaba tulot roaltion maista ja metfistä ene= 
nemään ja menot roähenemään; mutta nyt rouoben 1888 
roiimeffi olleilla roaltiopäiroiHä tehtiin £aloitpoifaisfääbySfä 
aitfaroita muistutuffia tätä metfälaitosta ja metfän hoitoa 
roastaan ja fääbtjn päätöffeffi tuli fe toiroomus, että hallitus 
tarfastuttaifi faiffi roaltion maat ja metfät puolueettomilla ja 
jääroittömillä henfilöillä, joibeu joufosfa ei faifi metfähaHituf= 
fen roirfamiehiä olla fefä täten foettaifi parantaa näitten tnet* 
fieu ja maitten hoitoa.

SCätnän 1885 rouoben roaltioroaliofunnan huomautuffen 
johbosta antoi feifariHifen fenaatin roaltioroarain toimitusfunta 
fiinä roaltioroarain hoibon fertomuffesfa, jofa fääbtjiUe jaettiin, 
felityffiä mt)ös roaltion maitten ja metfien hoibosta; josfa 
foeteltiin näyttää toteen, ettei näiben 30 rouoben ajalla ole 
ollut fyfymystäfään täyttää enempää fuin 6 miljoonaa tyn= 
ittirin alaa näitä maita ja metfiä hyöbtjffi, jofa feltttjs tiäfyy 
läabitun fen mufaan, fuin metfänhoitoljaEituffeu feif. feitaa* 
tiUe antamat felittjffet näyttämät. Jättiä fertomuS ja felityS 
on taas fofonaifuubesfaan airoan erehbyttäroä, jonfa felroästi 
huomaa allaoleroista lasfuista ja felitqffistä fefä tobenmiifai» 
festa fertomuffesta, fuinfa paljon fusfafiit lääitisfä ruunun 
maata ja metfää löytyy.
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(Dullin lääninä.
j e n i i n  fc tr f ta s fu s p im .

Äemin hoitoalue 608,539 tyri. alaa maata ja metfää.
Tornion ,, 1,140,594 ,, „ ,t „ „
9Jiuonioit „ 2,321,516 „ „ „ „ „
Ounasjoen „ 1,873,275 „ „ „ „ „
9ioroaniemen „ 1,662,402 „ „ „ „ „
Sentijärroen „ 3,659,600 „ „ „ „ „
©obanfylän „ 3,255,775 „ „ „ „ „
Snarin „ 5,000,000 „ „ „ „ „

2)hteenfä 19,521,701 tynnyrin alaa.
Inarin hoitoalueesta on ainoastaan tarpeellinen pois jät

tää pohjoifin ofa, noin 2V2 miljoonan tynnyrin ala, jofa ei 
ole roielä tähän asti niin hyötyä tuottanut, mutta muu ala 
on ollut ja on roastafin täybeUifesti felrooHinen, jos fitä maan 
hoibetaan, niinfun järjellinen maan ja metfän hoito roaatii. -- 
Äemijärroeit hoitoaluetta, maiffa fen maat ja metfät omat mitä 
paraintpia, ei metfähaHitus nät) fittenfään mielä tunteman, 
fosfa fertomuffesfa mainitaan, ettei niitä maita ja metfiä ole 
mielä täytetty eifä moi täyttää mifftfään hyöbyfft. Hun olifi 
hoibettu niitä maita, mitfä tobella fruuitulle fuulumat, eifä 
menty riitelemään laillisten afuffaitten fansfa, niin olifi ifot 
hyöbyt faatu maista ja raetfistä eifä olifi'metfät IjaaSfaantiu 
neet pilaantumifen tähben. — 2Jiitä taas Ounasjoen, SDiuonio; 
nisfait ja ©obantylän hoitoalueihin tulee, niin ne omat faiffi 
hyroiä utetfienfä ja poisfuljettamifen puolesta, ©rittäin roielä 

.©obanfylän hoitoalueestaan, josfa on mitä ifoimpaa, ijänifuista 
aarnioinetfää, näisfä fertomuffisfa felitetään päinroastoin.

g in  fa r l ia s fu s p t i r t .

©inton hoitoa û e ...............  893,867,90 tynnyrin alaa.
3in „ ...............  1,322,414.:/60
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Huufamon hoitoalue...............  1,235,515,36 tynnyrin alaa.
&aufiputaan „ ................ 362,856,08 „ „

Dhteenfä 3,814,651,94 tynnyrin alaa.
9läittäfin hoitoaineilla on hymät metfät ja maat, eifä 

ole mitään estettä ollut näistä hyötyä faaba, jos olifi fun= 
noHinen hoibanto ollut, paitft pieneltä SBenäjän Äeifarifunnan 
rajan puoleifelta ofalta Äuufamon hoitoaluetta on puitten 
faanti Suomen puoleifelle roefistötte roaifeanlainen, mutta tä= 
mäu fohban faifi ja olifi faanut taloja ja torppia tefemäUä 
ja niistä faabuiHa roeroitta palfituffi.

$uCujärn?ett farftasfuspiiri.

JÖyrynfalmen hoitoalue...............  991,136 tynnyrin alaa.
©ottamon „ ...............  887,123 „ „
3Kuhoffen „ ...............  63,613,18 „ „
Paltamon „ ................ 257,687,58 „ „
©iifajoen „ ...............  165,608,69 „ „
^yhäjärroen „ ................ 155,134,0i „ „
kalajoen „ ................ 180,568,94 „ „

3)hteenfä 2,660,871,29 tynnyrin alaa.
9tämä oroat erittäin hyroiä metfiä ja roiljelyffette fopiroia 

maita, mutta hlt°non hoibon fefä metfähattituffen puolesta 
talonpoifain fansfa turhien rettelöiben ja juonien tautta hyö= 
tyä tuottamattomat.

Paafait läiinisfä.
^aafcm Cäättm farftasfvtspim.

äBirtain hoitoalue................. 55,500,89 tynnyrin alaa
■Biultian „ ...............  50,042,34
©alamajärroen „ ................ 75,249
©aarijärroen „ ................ 56,973
5pyf)äjärroen „ ................  53,673,76
SBiitafaaren „ ................ 73,785,28
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SeStin hoitoalue...............  114,680 tynnyrin alaa.
2llajärroen „ ............... 97,069,69
SalaSjärroen „ ............... 97,100
perhon „ ..................  91,266,07
ŝyyfittämättömiä „ ............ 40,000

3)t|teenfä 805,340,03 tynnyrin alaa.
Äaifisfa näisfä hoitoalueista on puumetfät erittäin ljy= 

nriä olleet, mutta nyt jo ufeimmaSfa paifasfa ifo ofa pilaantua 
nut, fun ei ole alfoinaan pois rnyöty; myösfin maat oroat 
roiljelyffeen mitä paraiten fopiroia ja tafaifisfa paifoisfa oifein 
hyroäfin, jos niitä olifi roaan tjuolellifesti afutetut, taloiffi ja 
torpiffi tefemäHa. — SBaiffa fruunun maat ja metfät oroat 
faiffifin meiHä ©itomesfa furfeait huonosti hoibettu, niin faif= 
fien huonoirnmaSti fuitenfin oroat SSaafan ja Rämeen läänin 
fruunun maat ja metfät hoibetut. Riihen on annettu mäbätä 
laljoiffi ja fuiroaa foliferoiffi feloiffi. Äuloroalfeat oroat polt
taneet, tuulet faabelleet metfät täyteen puita, ristiin rastiin 
ja ne faiffi fiellä roain maasfa mafaaroat mätänemäsfä. —  
SBaafanfin läänin fruunun maat ja metfät oroat roielä tähän 
asti antaneet pulkasta tappiota efim. rouofina 1883, 1884 
ja 1885 — 36,729 marffaa 78 penniä.

t̂utopicnt Cäänin favftasfuspim.
Sifalmen
$alojärroett
^almejärroeit
Äuoljatin'
©anijärroen
Dhtaroaaran
iHituuajärroen
©uomusjärroen
Slomantfin

hoitoalue. . . 64,693,48 tprtnprin alaa.
• • 117,853,56 rr rr

rt . . . . . 110,015,76 rr rr
rr * • * . . 114,637,70 rr rr

. . 58,701,28 rr rr
69,571 rr rr

rr rr
. . 148,774 rr rr

f, . . . . . 276,897 rr rr

3)hteenfä 1,042,105,75 tynnyrin alaa.
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SEäSfäfitt Kuopio» läänin tarfaStuSpiiriSfä on tätnmöi* 
fettä maa=alatta, futen yllä olema lastu näyttää, ollut mitä 
äärettömimmät aarnioljongifot ja fuufifot, fetä muuten maat 
felroottifet roiljelyffette, eifä fuitenfaan ole mitään hyötyä iual= 
tio eifä fanfa mielä tähän asti fiitä faanut, joten nämä täm= 
möifet roiljelysmaatfin oroat olleet main tuotteena pääomana. 
Äuit läättisfä ferran on irtainta roäfeä, jolla ei ole mitään 
roafittaista roiljelystä eifä afumuSta, niin paljon, että tatottifet 
ja maanomistajat oroat rafitetut heitä hoitaisfaan, niin eifö 
olifi ebuttista afuttaa tilattomia fruunun maille torppareiffi 
tahi taloffaiffi, josta olifi ollut roaltiotte niin fuin yhteisfttn* 
nattefin hyötyä, eifä mintuin afian nyfyifettä faunalla ottesfa, 
ainoastaan tappiota, roieläpä lifäffi niittä feubuitta afttroitte 
maanomistajille haittaa ja roahinfoa näistä maista alinomaa 
festi hyötymän haHanfin tähben.

§mpiCct£6ett gmisfamott tarfiasfuspim.

@i tämäfään maapala, jofa SBtipurin läättisfä on, ole 
ollut ottenfaan roaltiotte eifä itfe afuffaitte miffifään Ijyöbyffi, 
eifä tule olemaan niin fattroan fuin famaa järjestystä ja ljoi= 
bantoa pibetään roielä eteenfin päin, fuin on tähänfin asti 
ollut, ©e on ollut niin nurinpäistä, että ihmetellä täytyy, 
miten fe rooipi otta mahbottistafaan. 6 i olleet h^win l)oibe= 
tut roaithemtnatfaan fruunun maat, mutta roielä huonompi jär

Uomaan
Soitnolait

hoitoalue 115,797,31 tynnyrin alaa. 
„ 110,278,77 ,, tt

Äorpifelätt Saroonlaljbett 
^Pättilän
Slmaffett fruununpuistott 
33esbarobfon 6,788,

Dhteenfä 443,051,G5 tynnyrin alaa.
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jeStyS tuli fiettä niille uufille maille ja metfiHe, joita lunaSte* 
tuista lahjoitusmaista on lohottu fruunun maiffi. 9iiitä ta= 
loiffi tel)täeS|ä afuffaat jätettiin puumetfättä, farjanlaitumitta, 
t>nnä ilman muita etuja mitä roälttämättömästi femmoifisfa 
taloisfa tarraltaan, joisfa aijotaan maanroiljelyffettä toimeen 
tulla. 3>oS afuffaat oliroat ennen forroSfa, niin nyt ne roielä 
oroat paremmasfa, fun l)etbän täytyy metfänhoitajien fansfa 
taistella ja färäjiä fäybä, josta feuraa fitten pienemmästäfin 
poiffeuffesta faffoja faffojen päälle. Kun tällä taroaHa afuf= 
faita rafitetaan, niin itfe »aitiolle ei ole mitään hyötyä, roaan 
puhbaSta roahinfoa. Slfuffaat roaan fiihen nääntyroät ja riu= 
turoat niin fyfenemättömiffi, että lopulla jäämät roerotfin maf= 
famatta, fefä talot tulemat fitten merorästeistä paEfol)uutofau= 
patta myytäroiffi ja tällä taroatta fanfa fiirtyy furjuubesta fur= 
juuteen.

7:fi. Lintulan fruunun maa. SBaltion lunastamasta 
Sintulan lahjoitusmaasta* tehty tila, ftiroennaroait pitäjääsfä, 
ja fiihen yhbistetyt Nomininaan talon maat, Uuubenfirfon 
pitäjäästä, molemmat SBiipurin lääniä, oroat yhteenfä laa» 
juubeltaan 47,127,ni tynnyrin alaa, eiroätfä ole roaltiotte tuot= 
taneet mitään hyötyä, roaan jofa rouofi paljasta tappiota noin 
fymmenfunta tuhatta ja tuottamat eteenfin päin femmoifetta 
hoibotta, josfa ne tähän asti oroat otteet. 9fämät maat toifin 
hoibettuina jofa rouofi tuottafiroat jommoifenfin hyöbyn, fefä 
metfienfä että maittenfa puolesta. — 3Jlifä mielä Janottujen 
maitten ja metfien hoibosfa fummattifempaa, on fe, että met-- 
fisfä niittinä ajamia eläimiä fuojettaan ja niitten etua roarjel= 
laan paremmin fuin ihmifien. Dn näet pibetty efim. hirnuen 
fuojelemista roarten erityinen metfänroartija, jolle maffetaan 
palffa roaltion roaroista.

8:fi. äHiffclttt hoitoalue omistaa ainoastaan 40,502,08 
tynnyrin alaa maata ja metfää ja fe on pienisfä eri fappa= 
leisfa, yffi maapala fiettä toinen täällä, eifä fosfaan olefaan 
mitään hyötyä tuottanut, päin mastoin jofa rouofi paljasta
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tappiota. Säfyäit näljben olifi ollut ebullifentpaa jo aifoja 
ennen antaa teljbä nefin roanljemmat fruunun maat taloiffi 
eifä enää lifää ostaa, niinfuin täfjänfiu f)oitoalueefen on 
tefjty; jonfa tautta on tarroinnut afettaa eri metfänljoitaja ja 
11 metfänroartijaa, jotfa oroat jofifinen rouofi roaltion roa= 
roilla palfittaroat, fun ei näistä maista ja metfistä mitään 
tuloja faaba. @i ole ebuHiSta pitää fofo täsfä fanotusfa 
läänisfä fruunun metfää ja maata gfjbenfään tynnyrin alaa, 
roaan ne oroat faiffi aifoinaati taloiffi muutettaroat. 9iäin 
ferraSfaait omituifia oroat metfanEjoito^aUituffen roiljelristaroat 
ja periaatteet.

lurun, fjämeen ja Kubenmaan läänit.
9:ft. ©tooit ja Söcftjnon fruunun puistot. -Jiäisfä fruu; 

mut maisfa on metfää ja metfämaata 18,724,74 tynnyrin alaa 
ja oroat Gro o n metfänl)oito=opiston. tirehtöörin fefä 8:n met= 
fänroartijan fjoibettaroat. @i näistäfään maista ja metfistä 
ole roielä roaltio faanut pljtään penniä hyötyä, päin raastoin 
jofa rouofi noin neljäntuljannen marfan paifoille tappiota.

10:fi. Surun ja Rämeen läänien tarfaetuepiin ynnä 
Eläneen ja muitten piirien fruunun metfät.
Kanfaaitpään hoitoalue................... 72,502/01 tynnyrin alaa.
Karroioit „ ..................  73,294,84 „ „
28uorijärroen „ ................... 62,549,88 „ „
£änfi;3tureen „ ................... 89,254, «  „ „
3tä=2lureen „ ................... 84,163,41 „ „
Drtljroeben „ ................... 29,515,25 „ „
Sämfätt „ ................... 32,514,i 6
Sängelmäen „ ................... 21,571,89 „ „
©open „ ..................  26,130,« „
Sjläneen t). m. pitäjien fruunun

m aat...........................................  21,394,01 „ „
3)t)teenfä 512,845,30 tynnyrin alaa. 

!£äsfä tarfaStuSpiiriSfä on maita ja metfiä folmeSta
läänistä, nimittäin: 5£urun, Rämeen ja Uubenmaan läänistä 
ja faiffi erittäin fyyroiä ja roiljelyffeHe fopiroia. 9Jtyösfiit
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metfät omat oEeet alfoinaan mitä paraimpia, mutta nyt jo 
oroat enemmän ala=arrooifia, fppstä että ne oroat niin tuifi 
pilalle mäbätetpt ja ifo ofa jo fuiroanut fuiroaffi felatoEfi, fun 
ei ole aitoinaan roanfjempia puita pois tnyöttj, joten oroat 
estäneet roielä nuorenfin metfän faSrouEifuutta, imemällä elin= 
rooimaa itfeenfä, niin että faifen lajifen puun faSrouEifuuS, 
erittäinfin nuorempien mäntyjen, on roain fituroaista. Sama» 
ten oroat roiljelpffeen felpaaroat maat täsfä tarfaStuSpiiriSfä 
enimmäffeen roiljelemättä. —

9tiinfun npt fjuomaa faifista näistä ©uomeit fruunun» 
maista teipistä lastuista ja felityfftstä, niin ei ole ollut 
fyyöbptöntä maata ja metfää fofo täsfä äärettömän ifoSfa 
fanfaEifeSfa maa= ja metfä=omatfuubeSfa, 29 miljoonaSfa tyn= 
nprin alasfa, fuin 2V2 miljoonan tpnnprin alan paifoiHe polj= 
joifimmasfa ofasfa maatamme Qnarin hoitoalueetta ja 26V2 
miljoonaa tynnyrin alaa on ollut ja on ebesfin päin työtpä 
tuottaroaa, jos ne olifi tioibettu ja tjoibettaifiiti ebeS tuleroai= 
fitubesfa tunnolla; mutta niin ei ole te t̂y. ©en juomaa 
ftitäfin, fun ei lampuotien ja torppien roerojafaan faaba rouo* 
tuifesti fuin 30 tuhannen marfan paifoiUe fofo ©uomen maan 
fruunun maista. — ©uomesfa on femmoifia pfutytstenfin 
taloja, roaiffa ne ei fifäEä fuin noin 15—20 tuhannen tyn= 
nyrin alaa, joista faabaait enemmän fuin tämä fumma torp= 
pien roeroja rouobesfa.

Äaifista näistä tobeEifiSta felityffietä näljbään, jotta ne 
fertomuffet ja felityffet, mitfä metfäljaEituffen antamien tieto» 
jen jot)boSta on ÄeifariEifen ©enaatin roaltioroarain toimitus* 
funta roiimelfi fooSfa oEeiEa roaltiopäiroiEä fääbyiEe jafanut, 
eiroät pibä paiffaanfa, roaan oroat erefjbpttäroiä. 'JläiSfä, futen 
yllä mainittiin, fanotaan nimittäin ettei ©uomesfa fruunuEa 
olifi enempää fuin 6 miljoonaa tynnyrin alaa Ijpöbpffi fät)= 
tettäroää maata.

3KetfänE)oito=yliE)aEituS foettaa felittää, että fiEoiit fun 
metfäljaEituS fai roaltion maat fjoitoonfa, niin ne oliroat
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Joroin f)aa§fatu§fa tilasfa, jonfa oliroat roaifuttancet tnetfän 
palot, tumattomat Ijaffauffet, fasfen Ijaffitut, folomifet ja ter= 
roan poltot.

Välitä metfänhoitohattituffen felittjä on airoan mitätön, 
josfa ei ole ottenfaan pontta eifä perää. 30 rouotta fitten, 
fun roaltion maat ja metfät tuliroat metfähattituffen ja tnetfän* 
hoitoroiraSton hoibettaroaffi, oliroat metfät fittoin täpbeSfä fa§* 
rouäfaan jofa patfaöfa ©uomesfa, fefä tngöntifelpoifia. 9ie 
maat, joisfa oli fasfeamista ja muuta roiljehjstä tefjttj, oliroat 
luonnottifeSti talojen omia maita ja jäiroätfin fittoin talottiS; 
ten haltuun, fun ne oli tehty talojen ympäriltä. ainoastaan 
afumattomat ja roiljelemättömät maat ja metfät joutuiroat 
fruumttte ja ne oliroat äärettömiä fpbänmaita, aarnio=hongi= 
foita ja fuufifoita, etfä raivatutta, enempää Dulun läänisfä 
fuin muuattafaan ©uotneSfa, eifä fesfenfaärouifia, niin fuin 
metfänhoitohattituS uSfottelee otteen. — käyttää fiitä fuin 
metfänhoitohattitu§= ja roiraöto roaatifiroat fen attfiott itfetteen, 
että olifiroat tällä 30 rouoben ajalla faöroattaneet nämä aarnio* 
metfät, mitfä roielä ©uomesfa on.

ihmettelen minä ja epäilen tätä joutuifuutta faSroulli* 
fmtbesfa.

£obettifuttbe§fa ja luonnollisten olofuhteitten roaifutta» 
mana tämmöinen pifaifuus ei moi fosfaan olla mahbottinen. 
Sieneefö fitten metfänhoitohattituffetta ja metfänljoitoroiraötotta 
niin mahtaroa roaifutusrooitna luonnon roaltafunnasfa, että fe 
näitte on mahbottinen, mtfä meille faifitte fuoleroaifitte on tnalj* 
boton. ©htifiroätföhän fentään tällä mainitulla ajalla metfät 
faSroaa aarnio=hongifoiffi ja fuufifoiffi ja tnpösfin mainitutta 
ajalla fitten mäbätä ja fuiroaa fuiroiffi feloloiffi, jommoiftna 
niistä nyt on fuuri määrä jofa paifasfa fruunun metfisfä.
— @hfäpä fanfalaifet ja arrooifat tulijat huomaamat, että 
ttoisfa laufunnoisfa piilee metfähattituffen fuuri falaifutts, fem* 
moinen, jofa on ihmisjärjelle tutfimaton ja fäfittämätön ja 
fentähben tobettifimbeäfa ja julfifesfa elämäsfä airoan arrooton:



Sitten felittää metfähattituS, että muta fruunun tnet= 
fistä löytyi) ainoastaan hyroitt rajoitettu määrä tuttia roer= 
rattuna metfien juureen pittta=alaan.

Setään felitys ei pibä paiffaanfa. Silla niisfä löytyy 
myöntifelpoifia puita jofa paifasfa, fun ne roaan tobettifeSti 
tarfastetaan, ja mitä Dulun läänisfä myötyjen puitten all)ai= 
feen pintaan tulee, niin jefään ei «lähennä tulojen tarttumista 
metfistä, fun ne järjellifellä tantatta myöhään ja mitataan.

2Mfänl)oitof)alIitu5 jatfaa: roaiffa tulot fruunun met= 
fistä oroatfin olleet pienet, niitten pinta=alaan fatfoen, oroat 
ne fuitenfin olleet riittäroät fannattamaan metfänljoitoroiraStoa 
ja metfänroartijoita.

täytyy fummastella tätä joljbon mufaifuutta. Gifö 
roaltion maat ja metfät oietaan fen parempaa tarfoitusta ja 
hyötyä roarten fuin ainoastaan metfänljoitoroiraston toimeen 
tuloffi? Min ainafin metfähattituffen felityffestä tulee ym* 
märtämään.

Stinafaan ei tjattituffettamme rooinut otta fe ajatus fiitjeu 
aitaan, fun metfän^oitoljaUituS ja metfänhoitoroirasto toimeen 
pantiin fefä tnetfän roartijoita afetettiin, että tämä fuuri fan= 
fattispääonia, mitä näisfä metfisfä ja maisfa on, pitäififofo: 
naifuubeSfaan täytettämän metfänl^oitoroiraSton elatuffeffi. Dn 
roaifea usfoa, millä perusteetta metfähattituS roljfeni tuoba 
näin julfeaSti ja tafyattifesti tämmöfen puolustuffen itfetteen. 
paremmin on luultaroa, että on pujahtanut qffinfertaifeSta 
epähuomiosta roaitt epämääräinen laufe, tämä jotta ei ole 
misfään tufea. ^pitäfihän metfähattituffen niin paljon tietää, 
että tämä fanfattispääoma on hoibettaroa ja fäytettäroä niin, 
että fiitä roaltiotte tulee hyötyä eifä roahinfoa.

StfetfähattituS felittää: 3a fittenfin on roaltion ral)aS= 
toon jäänyt nettojäännös, jota noufee fesfimääritt yli 400,000 
mf. rouofittain ja on yhä noufemasfa.

ymmärtämätöntä on, mitä metfähattitus airoan perättö
mittä ilmiannoilla tarfoittaa? Dnfo ollut aifomus fanfan ja
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hattituffen filmät pimittää, raat olifito metfähattituS niin I)uo= 
lettomasti läpitatfonut 30 rouoben aifuifet metfänljoibon tilit, 
että fai rouotuifeffi rooitotfi tämän ylempänä fanotun futnman, 
jofa tefifi, janotulla 30 rouobella, yli 12 miljoonan martau 
fäästön. Sätitä, niinfuin tiebetään, on airoan perätöntä, fittä 
fruunun metfistä ja maista tarttuneita nettofääötöratjoja ei 
ole roielä yffittäfään roaltiopäiroittä fääbyitte tieboffi antanut 
feif. fenaatin roaltioroarain toimitusfunta eifä ilmoittanut 
minfälatfeSfa roaltion raljastosfa näitä fäilytetään ja mitä 
tarfoitusta roarten ne oroat fäytettäroiffi määrätyt.

3Jlinä olen roaltion roaroista feif. fenaatin roaltioroarain 
toimitushinnan antamat fertotnuffet läpi fatfonut ro:Sta 1859 
ro:tt 1887 loppuun ja olen nähnyt niistä, että roaltion mait= 
ten ja metfien IjoiboSfa on tappiota, niin mistä mahtanee 
metfänl)oito£)attituS faaba noin fuuren rooiton. — £ofin roii= 
meifinä rouofina, niinfuin minä ebettifeSfä firjafesfani olen 
maininnut, oroat tulot otteet fuuremmat tuin menot, mutta 
nämä tulot et fuinfaatt afiaa fen paremmaffi tee, fittä taroa= 
raafin on fitä enemmän raisfattu ja tulot oroat menneet entteu= 
aifuifiin tappioihin. — Säästä felroästi juomaa, mitä arrooa 
metfähattituffen felityffitte on pantaroa. @i m itä ä n .--------

£aaS metfähattituS laufuu: $oS olifi annettu metfän 
häroityffen jatfua 20— 30 rouotta, niin fittoin eiroät tulot 
fruunun metfistä arroattaroaStifaan olifi riittäneet met)äl)alli= 
tuffen menoja fuorittamaan. Dn airoan fummattinen tämäfin 
metfänhoitohattituffen mielipibe, fun roielä rohfenee itään fuitt 
mtelihyroisfään fertoa fiitä, että fe on muta arroaamattoman 
hyööyn ifänmaaUe tehnyt, fun on niin hoitanut ja roarjettut 
tätä fuurta fanfalliSpääomaa, että on omittaan rooinut toi= 
meen tulla. äHinun täytyy roielä toifen ferran tästä muis= 
tutuS tehbä.

Suuleefo metfähallitus tobettafin, että tämä ääretön fan* 
fattiSomaifuuS, jommoista ei misfään ©uropan roaltafunnasfa 
ole, paitfi äöettäjättä, on ainoastaan roarjeltaroa ja hoibettaroa
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metfänhoitoroiraSton toimeen tulolfi ja luuleefo metfähattituS 
että roirastotta on ottein lainmufainett perinnöllinen oifeuS 
tä£)än fanfattisomaifuuteen; jo!a olifi roaan ijanfaiffifesti roar= 
jeltaroa ja fnojeltaroa metfähoitoroiraSton tnleroaifunben turroaa= 
mifeffi? 3a luullaanfo roielä, että fanottu hallitus, tnetfän= 
hoitoroiraSto ja metfänroartijalunta, on perinnöllinen? 3os 
niin luuttaan, niin ollaan airoan roääräsfä.

SUetfähoitohattitus ja metfänhoitoroiraSto on ainoastaan 
fatunnainen ja roäliaifanen meibän maasfamme. xätnä pe= 
riistettiin ro. 1859 fentät)ben, fun finä aifana oli paljon 
femmoifia maita, joita ei roielä fufaan omistanut eifä ttnl= 
jettyt ja niinmuoboin näistä ei ollut minfäänlaifia roerotuloja 
roaltiotte, roaan oliroat tuotteena ja hyötyä tuottamattomana 
omaifuutena. ©entäljben oli hallitus ottanut ne Ijoitoonfa ja 
foettanut niitä jottafin taroatta täyttää roaltion tjyöbyffi, niin 
fauroan fuin maat oifein afutuffi tuleroat. ©iten EiattituS 
afetti tämän tnetfänl)oitol)attitufien ja metfänhoitoroiraSton, 
niinfuin fauppa=afiatoimiSton, jofa f)ottaa tätä roaltiottistalou= 
bettista omaifuutta nnjömällä fäännöttifeSti puita, afuttamatta 
maita uubistaloiffi ja tarpeiffi tefemättä, niin että niistä on 
roaltiotte hyötyä. @ifä hallitus ole fuinfaan ottanut metfiä 
hoibettaroiffi ja roarjeltaroiffi ainoastaan metfänhoitoroiraSton 
elatuffeffi, josta ei olifi roaltiotte mitään hyötyä ja, fifäli 
fuin maat tulemat afutuiffi ja taloiffi tehbyiffi, niin tämä 
laitos roähitetten laffaafin, ja jumala roarjelfoonfin pitempää 
tuleroaifuutta tämmöifette taitoffette, josta on roaan paljasta 
roahinfoa roaltiotte.

9iäiStä metfähattituffen mielipiteistä ja felityffistä jofai= 
nen huomaa, ettei metfähattituffen tarfoitus ole tähän asti 
ollut faabaffeen yleistä hyötyä, eifä näy fitä tarfoittaroan 
tuleroaifuubesfafaan, ainoastaan ajattelee omaa tuleroaifuut= 
taan ja fentähben foettaafin metfien fäästämifettä ja jättä
mällä maat roiljelemättä, huolta pitää, että herrojen roirat 
olifiroat turroatut.
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3JletfähaEituS jatfaa felityStäärt: metfänhoito=roirfamieS= 
ten lufu meiflä ei riitä, paitfi johtamaan IjaffauSta ja faf)a* 
puitten myimtiä.

3Jietfät)aHituö tt)ä£>eEfti roielä metfänhoitoroirfamieSten 
lufua, roaiffa niitä on jo toista jataa herraa ja fahbefjatta 
jataa ntetjänroartijaa. 5£ämä jouffio ei mufa ferfiäifi toi* 
mittaa fitä, mitä hetUe on roelroollijuubeffi annettu. SCämmöi; 
feEä nttespaljoubeEa yffityinen afioitfija femmoista taroaraa, 
jota metfähaEituffetta hoibettaroana on, jofa on ilmaista eifä 
ostohinta maffa mitään, toimittaifi iruofittain rahaffi 50 
miljoonan marfan arrooSta. UsfaEan roäittää, ettei tähän 
toimeen, mitä fruunun metfisfä on tähän asti tehty, olifi tar= 
roinnut yhtään tnetfän hoitajaa eifä metfänroartijaa. 3Jietfät 
olifiroat fyEä yhtähyroin toifet faSroaneet ja toifet mäbänneet, 
niinfuin ne oroat tämänfin fuuren hoitajafunnan oEesfa teh
neet ja olififin fiitä ebes fe hyöty oEut, fun tätä laitosta ei 
olifi oEut, että maat olifiroat paremmin afutut, forroet, fuot 
ja rämeet peratuiffi ja roiljeEyiffi tuEeet ja täEä taroaEa olifi 
häroitetty maanroiljelijän pahin roihoEinen, halla, maastamme 
roähemmäffi, fefä föyhä ja irtonainen rahroas fiEä taroaEa 
faanut elatuffenfa hanffia, eifä fittenfään olifi enempi iltnai* 
feffi mennyt fuin täEä fannaEafaan oEesfa.

SKetfähaEitus ebeEeen felittää: 3 a fiten parantaa ne 
haaroat, jotfa järjetön haaSfauS on aifaan faanut.

Dn IjauSfa fyfyä, miEä taroaEa metfänhoitoroiraSto on 
parantanut ne haaroat? Dnfo parannettu metfää ja fen fas* 
rouEifuutta, tahi onfo fe roiljeEyt maita ja fuiroannut foita, 
forpia ja muita rämeitä, joEa taroaEa oifea parannus olifi 
faatu? 3:'al)itfa onfo metfät puhbistettu lahopuista, fuiroista 
teloista y. m. ryteiföstä, jotfa estäroät nuoren ja terroeeit 
puun faSrouEifuutta? 3® onfo täyteen fasrouun joutuneita 
roaithempia ja pilaantumaan rupeamia puita myöty fiinä jät; 
jestyffesfä pois fuin oifea metfänhoitojärjestys roaatifi? 2Bas* 
taus on lyhyt, ©i mitään ole täEä alaEa tehty roielä tähän
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asti, ei rtffaa ristiin pantu. — $a fummtnfiit metfähattituS 
tämmöifettä perättömättä felityffellään usfottetee yleiföä.

•äftetfähattituS pitfittää: ©idä ainoastaan metfät, yl)= 
besfä muitten fuoftottisten ilmanala=fuhteitteu fansfa, tefemät 
maljbottifeffi maanroiljelyfjen ja forfeammait fultuurin polj= 
jois ©uomesfa. Dnfo tobettafin 3J?etfänl;oitol)attituffetta niin 
mäfjän roielä tieteellistä ja fäytännöttiStä fofemuSta meibän 
maastamme, fen luonnonlaabusta, ilmanalasta ja rotljelyf* 
festä, että luulee ©noitten fanfan maanrotljelyffen ebistyroäu 
ja tuleroau fuojettuffi ijäitifuisten aarniotnetfäih ja erämaitten 
fäilyttämifettä, forpteit, foitten ja rämeitten rotljelyffeen per* 
faainatta, että ite rnufa olifiroat roarjeluSmuuritta, oifein niin* 
fuin roihottista roastaan roarustetut linnoituffet fobasfa. — 
SoS metfähattituS tobenteotta ajattelee niin oleroan tätä afiaa 
felittäesfään, niin olifi ollut parempi, että olifi antanut olla 
tämänfaltaifen felityffen tefemättä, fittä tämä ofoittaa niin 

l fuurta tietämättömyyttä metfäljattituffesfa tobellisten oleroain 
olojen ja fofetnuffesta opittujen tofi tietojen fuhteen, etten olifi 
pahimmalta roihottifeltanifaan fuonut tämmöistä naurettaroaa 
puffia julfifuuteen tuleroan. — Äun pitäifi otta pairoätt felroää 
terroeette ymmärryffelle ja järjelle ja jo fäytännöttlfestä fofemuf* 
feSta tunnettu ja tunnustettu afia, että faifisfa niisfä matSfa, 
tttisfä maanroiljelys on huonotta fannatta, fen on roaifuttaneet 
roiljelemättömät ja perffaamattomat forroet, fuot ja rämeet, joisfa 
ifuinen halla aftiu ja faifisfa niisfä paifoisfa, joisfa on ijau- 
ifuifet, piimiin foljoaroat Ijongifot ja fuufifot, rairooaroat faif» 

r  fein hirmuifimmat myrsfyt ja rajut ranfat raefateet ja lyöroät 
tuntoon maahan faiffi maamiehen roiljat; fefä myrfyttifittä 
höyryittään, jota nämä roiljelemättömät maat ja metfät hyöfy= 
roät laajoille aloitte yinpäristöönfä, myrfyttäroät ilman ja fas= 
toit, niin että näillä feubuitta on jofa ifiiten fefä eläintautia, 
johon fuolee ifot määrät elufoita ja mieläpä ihmifiäfin tappaa 
näillä feubuitta lettto- ja fuumetaubit ufeammaSti fuiit niisfä 
feubuisfa ©uomesfa, joisfa ei ole fruunun maita ja metfiä.
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SJteittä ©uomesfa on faiffi ne afujamet, jotfa afuroat 
fruunun maitten lätieifypbeSfä, monta fymmentä muotia roa= 
liitäneet, etfeiroät jaa fosfaan fesfinfertaistafaan muotta, 
maiffa fuinfa fyyroästi foettaifiroat maatanja perata fjaUan 
aroista paifoista roapaafft, fuiroaamatta fuonja ja forpenja. 
Kun fruunun maat omat faiffi nriljelemättä, niin niisfä joisja 
ja forroisfa jeijoo ifuijet julamattomat jäät ja fylrnät, f)aHaa 
tuottamat rimit ja lähteet, jotfa pitfin fefia £jt)öfproät paffaSta 
ja fylmää ilmaa ujeampia peninfutmia ympäristööufä. £ä= 
män Ijuontaa fefittä Eo£)ta fiitäftn, fun feuraa tarffuubeUa 
fanomalefytien fertomuffiafin, joisfa ufein mainitaan, että faif; 
fialla niiltä feubuitta, joisfa roaan fruunun talji muita afu= 
mattomia ja roitjetemättömiä maita on, niin tjirmuifet tnyrS; 
fyt ja ranfat raefateet oroat turmelleet afuffaitten faiffi roil= 
jät fefä paffanen fylmännyt puulle pufytaaffi ja ufeaSti niin 
aifafeen, ettei muuatta roiljettyisfä paifoisfa, roaiffa ne muu= 
ten luonnostaan olifi Railan arfojafin feutuja, ole roielä merf= 
fiäfään näljtp. — tämmöinen on nyt fe metfäf)attituffen felit= 
tämä, roiljelemättömien maitten ja fäilytettyjen ijänifuisten 
aarniometfäin fuotuifan ilmanalan tuottama fulttuuri, jofa 
roaan faattaa fanfan foroan luonnon ja t)attan tautta föyf)yy= 
besfä ja furjuubesfa fititmaan fefä pettua ja filffaa fyömään.

Dlen nuorena jo työsfennettyt Kuopion ja Dulun läänien 
pot)joiS=ofiSfa, fefä tutustunut niihin oloihin jotenfafin tarfoiri, 
aina Sappia myöten, ja muistan fen aifuifet ja nyfyaifuifet 
roalituffet, joita taiffiatta olen fiettä fuuttut, että fruunun maat 
tuottaa Ijeitte fuurta fiufaa ja roaljinfoa, fun ei ebes fertaafaan 
faa Railan panematonta rouotta, roaiffa fuinfafin foettaifi omia 
maitaan faaba {jadaa roastaan foroaffi, roaan ei auta, fun 
fruunun maat oroat roiljelemättömät, ja niistä jofa fefä Ijattaa 
työntää fefä roiljan roiepi, ennen fun fe ferfiää joutua. —

SJäStä felroästi juomaa, ettei metfähattituS ole näitä 
feiffoja ja olofvifjteita ottenfaan tuntenut eifä tunne, roaan 
on tuonut tofiafioina julfifuuteen femmoifia feiffoja, jotfa ei;
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roät misfääit Eoljbeit paiEEaanfa pibä. ya fettaifetta menette» 
Itjdä, jotjoit metfätjaUituEjen fäfitys= ja ajatuSfanta fiten jöl)= 
taroat, ei forfeampaa Eulttuuria ja maanroiljelystä faaba fo--
tjoamaan pofyjois:©uomesfa eifä misfään.

3J£etfät)alXituö jatEaa: Otifi juuri roafjinfo maalle, jos 
je fiifyoituS, jota nyt rnetjätjaUitusta roastaan fjarjoitetaan, 
jaarouttaifi tarEoituEfenja. — Dn Ijyroä fyfyä, tnifä roatjinfo 
tästä maljtaifi olla, jo§ tarfoituS jaaroutettaifiin, niinfuin toU
roottaroa olifi? ^äiuroastoiit on juuri fyyöty ja filmaus fofo
Suomen roaltiotte ja fanfatte fiitä, että ne airteffet tuliji pe= 
rinpoljjin pois reroityiffi, jotfa oroat Eanfait ja roaltion me»
neStyrnifelle ja ebistymifette turmioEfi ja tuottamat mitä fuu» 
rinta roal)infoa tällä Eamtatta ottesfa, fun roaltion maitten ja 
metfien tioito on täE)än astifen metfäfyoitofyallituEfen ottesfa 
ollut. Kruunun maat ja metfät, metfähattituS ja metfäiilioito-- 
roirasto on rasfaampi fiufaus fanfan ebistymifette ja metteS: 
tymifette, fuin rutto. 3futto tappaa fatunnaifesti fanfoja rouo; 
ftfymtnenien fuluttua, roaan näistä enfiu mainituista laitof» 
fista on jofa ifinen rouofi rafitusta fanfatte.

SKetfäfyattituS fanoo: UubiStaloja faabaan teljbä Eyllä 
ja on faatu, jos metfäljattituSfin pyfytetään. — 2JJutta jofai= 
uen oifeiit ajatteleroa afiantunteroa fanfalainen tietää fen l)t)= 
roin, mifä roaStuStuS on aina ollut metfäljattituffeSta ja met* 
fänljoitoiuirEamieljiStä, fun Eanfa uubistaloja on Eoettanut faaba 
te|bä. SUetfä^attituS ja fen roirEamieöet oroat panneet mitä 
jyrfintä roastarintaa. — (Snfistään Eun uubistalon teEijä on 
anomuSljafemuffen lähettänyt läänin Euroernööritte, että Ijäu 
fiiljett ja fiiljeti paiEfaait faifi tet»bä uubistalon, niin fieltä roi= 
rattifesti fyfytään fen piirin metfänljoitajalta, onfo Ijafijan 
talonpaiEEa femtnoinen, että fii£>en rooipi talon tet)bä ja oli= 
fiEo mitään estettä fiitä metfän Ijoibotte. — Kyttä fen tietää 
fitten, minfälaifen felityffen tämän faltaifet metfänljoitajat 
antaroat fuin roalitettaroaSti meillä ©uomesfa on. ©e on 
tämmöinen: äJJaljboton on fiihen teljbä taloa metfää raisEaa=
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matta. SBaiffa tatonpaiffa olifi futnfafin Ijijroä roiljelysmait= 
tenfa ja muitten etuinfa puolesta, niin tämmöifen taufuitnon 
metfäherra antaa ja jos ei tämmöistä estettä ole, niin löytyy 
fummallifempi este, efinterfiffi fe, että metfänhoitaja on fattu= 
malta fylroättänyt puun ftemeniä johoitfiit pieneen noin parin 
fapan alaifeen alaan, jonfa ttmoffi felitetään, ettei fäy laa* 
tuun talon tefo, fun on ftitjen ja fiitjen raasta fylroetty puun 
fiemeniä. 3a fitten furoernööri lähettää näitten fumtnaHiSten 
felitysten ^öystämänä afian metfähallituffen mielipibettä £;afe= 
maan, ja fieKä annetaan lyhyesti tämän faltaitten laufe: „@i 
fe fäy laatuun" — ja niin tämmöisten narrimaisteit fyitten 
tähbeit ei taloitpoifa faa talon tefolitpaa, ja ntonifin luäljä; 
roaraitteu uubistaloit l)afija on faanut fitten riiboisfa riutua, 
ja fittenfin on uubistaloit paiffa jäänyt faamatta, fun ei ole 
pitemmältä jaffanut roirastoin fansfa riihellä.

3)felfähaHituS ebetteen jatfaa: $pääytlyffeinä ^yöffäyf= 
fille onfin päästä fäfiffi fal;atuffeif)iu, jotfa alfaroat tulla yt)ä 
harroinaifemmiffi yffityisten metfisfä. — 2lfia on itjan päin* 
raastoin. Kaiffi ne fahaliiffeen omistajat ja puutaroaran fattp; 
piaat toirooifiroatfin juuri fitä, että fruunun metfäin hoito 
pyfytettäifiin eutifellään, fentätjben että niistä olifi heille fetn- 
moifenaan ifo etu ja rifastumijen lähbe. §e eiioät fuumit* 
feifi oHeitfaan metfäin h°ibosfa ja myöutitaroasfa forjauffia 
ja paramtuffia tehtäioän, ja otoatfin fiitä fyyStä, että on fatt= 
faSfa yleifesti myöntitaman fajoomifeSta maltiolle ebullifem* 
maffi huomautuffia tel)ty, oUeetfiit Ijyioiit roastenmielifet ja 
fatferat niitä fohtaan, ja miltei efiintyneet metfähallituffen 
liiaitfin julfeoina puolustajoina, fefä niitä paittamasfa ja for= 
tatnasfa, jotfa omat usfattaneet yleiföit ebuit ja hyöbyn puo= 
Iestä julfifesti fanotuisfa epäfohbisfa huomautuffia tehbä. —  

[ Katfoit metfähallituffen menneen liian pitfälle usfaltaesfaait 
noin julfealla röyhfeybeHä Suomen fanfaa folroaista. käiltä 
ei ole fohtuuUista eifä paifaHaait, että Suomen faitfait roir= 
famieöet täHä taroaHa fanfaa h«ln>effiroat. £eibäit pitäifi fen



roerran tietää, ettei fanfa ote Ijeibän täE>tenfä, roaan Ije oroat 
fanfan tätjben ja oroat ainoastaan fanfan palroelijoita ja roeU 
roottifet fanfan, ifäänfuin ifäntänfä, ebuffi ja hyöbyffi työSs 
fentetemään, eifä foimaamaan fitä t)t)öffääjäffi ja anasteli» 
jaffi, filloin fun l)e omia afioitaan tahtomat roalrooa ja tars 
fastaa Ejeitä fiHä ifännyyS=oifeubetta, jofa fanfalla on, ja tefjbä 
muistutuffia niistä feifoista, fuin tarpeellista on.

•Stetfähattitus fanoo: @ttei ebes roaltiopäiroämies mais= 
teri SonaS 6aftren’faan roiime roaltiopäiroittä fanonut enem* 
pää tuleroan, fuin 1 pennin paifoitte tynnyrin alaa fofyben 
rouofittain, fiis ainoastaan V20 °l"a mitä fe tobetta on, —  
ja metfähattituS fanoo fitten 20 penniä tynnyrin alaa foJ)= 
ben tulleen hyöbyffi roaltion maista ja metfistä rouofittain.

äftutta herra ©aftreriin lasfut ja aprifoimifet oroat pa= 
remmin paifattaan ja tobettifempia fuin metfähattituffen.

Jiiinfuin olen jo maininnut, fummaStelen mistä metfä» 
hallitus on tämmöifen rooittotuloffen faanut, fun roielä funu 
tninfiit rouoben 1887 loppuun on tappiota. Keifarittifen fe= 
naatin roaltioroarain toimitusfunnan antamien fertomuffien 
mufaan fiitä 1859 rouobesta, fuin metfähattituS on ollut, 
rouoben 1887 loppuun, on ollut roaltion maitten ja metfien 
hoibosta menoja, fun otetaan lifäffi lufuun metfäroartijator= 
pistä lasfetut roerot roähimmän arroion mufaan ja uubis= 
rafennusrahat, jotfa on tarroittu antaa näitä perustettaisfa 
y. m., faffifymmentä miljoonaa faffifataa roiififymmentä faffis 
tuhatta fahbeffanfataa neljä (20,252,804) mf. 9 penniä ja 
tuloja famatta aifafaubetta yhbeffäntoista miljoonaa neljäfataa 
roiififymmentä neljä tuhatta feitfemän fataa yhbeffänfymmentä 
feitfemän (19,454,797) mf. 54 penniä; fiis roaltion maitten 
ja metfien hoibosfa tappiota roielä feitfemän fataa yhbeffän* 
fymmentä fahbeffan tuhatta fuufi (798,006) mf. 55 penniä, 
futen täsfä alempana tehty lastu tarfemmin näyttää. Seistä 
fitten metfähattituS on faanut näin fuuren nettorooiton, jofa 
fen felityffesfä mainitaan?



^aCfiott maista ja

SJtem ujt:
3iupl. fop. t f n f y i i S fa jT . j a

1861 kauppahinta §inoofen ti*
laöta gwpila^ben p. . . 3,150 — 19,600 —

t t Metfähallituffen ja roira§*
ton menoja................... 105,628 483/4 422,513 95

1862 t t  n  t t 91,474 627a 365,906 62
1863

2lpua uubi^afuffaille. . .
— 410,287 36

„ — — 6,501 33 1,271,809 26
1864 MetfänhallituS ja loiraeto — — 426,795 88

llubiörafennuffiin . . . . — — 316,991 99
1865 Metfähallituffen ja roiraö*

ton m enot................... — — 442,281 87
1866 n  tt  i — — 428,249 83 1,614,319 57
1867 n  n  tr — -- 419,432 19
1868 t i  r t t i — — 437,149 64

t 1866, 1867 ja 1868 apua
uubi^afuffaille............. — — 2,700 _

1867 ^äitoämaffuja fruunun*
metfien tutfijalle . . . . — — 10,323 19 869,605 02

1868 t t  t i  n —■ — t t — 6,955 19

1869 Metfähallituffen ja raira3=
ton m e n o t................... — — 444,320 09

t t ^alffiota fruunun metfäin
tu t f i ja l le ....................... — — 2,079 37

tt MetfäroartiopuuStellin ra*
fennuffeen §oroifaaren
fruunun maalle . . . . — — 5,100 _

1870 Metfähallituffen ja miraö*
ton m eno t................... — — 434,234 24

t 9tuunuHe luorautetugtamct*
fämaan mittauffe§ta ^ie*
tarifaaren pitäjänä . . — — 3,982 —

1871 Metfähattituffen ja rciraö-
ton m aat....................... — — 441,709 80

n $ör)tärahain fannoSta tuet*
fänhoitaja ©afrenille . — — 400 _

a ^enfiooni 3tabbe Sörebelle,
^ lit ire h tö ö ri................ — — 3,500 — 1,335,325 50

1872 Metfähallituffen jaroira£=
ton m e n o t................... — — 458,074 67

n Uubiöafuffaille qnnä m.
m affuja.......................... — — 11,200 —

Siirretään 1 5,098,014 54



1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1R68
1869
1870
1871
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ztä

Suttu t:

Xuloja fruunun m. ja rnetf.

»up l.

25,320
69,890

fop.

74%
974

yii

101,282 97 
279,560 37 
438,223 88
312,183 72
197,937 67
177,689 24
143,045 50
97,517 03

204,847 37
185,746 40
308,532 11

Siirre tään 2,446,566
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S iirre tty 2,446,566 85

1872
1873
1874
1875
1876

-

Suloja ftuununmaista ja metfistä . .
n  n  n  t f  

n  n  n  n  

n  tr  n  n  

n  n  n  n

607,553
834,841

2,070,978
1,661,445

605,745

47
05
53
29
00 5,780,563 34

1877
187b
1879
lf-80
1881

—

i l  l i  r t  t l  

I I  t l  tt t l  

t l  n  rt  r t  

tt  tt  t t  r t  

t t  rt  I I  t /

608,384
928,500
471,164
986,751

1,001,276

55
47
14
06
79 3,996,077 01

1882
1883
1884

—
t i  n  t i  n  

t i  t r  n  tt  

t l  t i  n  n

1,384,709
1,018,740

895,006

73
55

3,298,455 28
1885
188K
1887

30

i t  t t  t i  i l  

t t  n  t i  n

•f  r l  tr  t l

1,279,187
1,122,717

1,531,230

Ö1
21

54 3,933,135 06

Söuobesta 1859, rouoben 1887 loppuun 
roaltion maitten ja metfien fyoiboSfa 
ta p p io ta ...............................................

©umma 19,454,797

798,006

54

55

©umma — - 20,252,804 09
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S iirre tty 5,098,014 54

1873 _ Metfähallituffen ja roiraston menot . . 470,474 67
_ ©raon opinto............................................. 32,434 —

1874 Metfähattituffen ja roiraeton menot . . 582,36b —

1875 — t t  t t  t t  tt 612,374 —
fr — Metfänhoitajatte palffiota ....................... 400 —

9 f — Metfämaitten o Sto ffi................................ 316,220 —
1876 — Metfähattituffen ja roiraSton menot . . 699,968 94

i t — llufien metfien o s to o n .......................... 200,000 — 3,383,509 28
1877 — Metfähattituffen ja roiraSton menot . . 658,13U 86

- Metfämaitten o s to o n ............................. 119,000 —

1878 — Metfähattituffen ja roiraSton menot . . 634,935 60
ff - Metfämaitten ostoon................................ 252,900 25

1879 - Metfähattituffen ja roiraSton menot . . 679,755 74
— Metfämaitten o s to o n ............................. 159,071 44

188<- — Metfähattituffen ja nriraSton menot . . 677,965 75
— Metfämaitten o s to o n ............................. 49,012 58

1881 - Metfähattituffen ja roiraSton menot . . 682,129 85
„ — Metfämaitten o s to o n ............................. 44,895 28 3,957,796 75

1882 — Metfähattituffen ja roiraSton menot. . 712,027 54
— Metfämaitten o s to o n ............................. 28,966 50

1883 — Metfähattituffen ja tuiraöton menot . . 711,011 94
1884 — »f t t  n  t t  • 713,434 69 2,165,485 67
1885 —

t t  t t  n  n  • •
kauppahinta M iffe lin ’ lääniSfä luna£=

735,568 57
n —

tetuiSta t i lo i l t a ................................... 23,000 —
- Menoja ^hneffen mgttgätä................... 1,682 82

1886 — Metfähattituffen ja jäfenten menot . . 728,227 07
1887 —

Metfämaitten ostoon .............................
637,809 39

— — 50,000 _
- - 25,000 — 2,203,297 85

— — 1859 ja 1860 Metfähattituffen ja toi*
raöton menot, joita ei näq 1867
rouoben roaltiopäiroitte annetuSfa fer*
tomuffeSfa, a rro io lta .......................... 500,000 —

— — £)h*ä ja toista pieniä menoja fofo ai*
fa faub e lta ............................................. 50,000 __

— _ 721 metfämahbin torppain roerot, roä*
hintäin 100 marffaa rouobeSfa tor*
palle, tefee ghteenfä rouobeSfa 72,100
mf., 27 rouobeSfa . . . . . . . . . . . 1,948,700 — 2,498,700 _

— _ SunaStetuiSta lahjoitusmaista, fruu*
n un maafft lohfaiStuitte maille tartuit*
fee mähintäin hinnaffi laSfea . . . . — — 1,000,000 —

Summa — - 20,252,804 09



3)ttä teetti lasfu roaltion maitten ja metfien fjoiboöta 
on aina altain rouobesta 1859, rouoben 1887 loppuun, ja fun 
minulle ei ole onnistunut, roaiffa Etjllä olen foettanut, faaba 
fäfiini rouofien 1859 ja 1860 metfänljoitohattituffen fertos 
muffia, en tuloista enfä menoista, niin on täytynyt arroiolta 
panna näitten rouofien menopuoli, mutta tulopuolelle en ole 
pannut mitään, fyyStä että en luule roielä näinä rouofina 
tulleenfaan mitään, roaan jos olifi jotafin tullut, niin toi= 
rooni olifi, että afianomaifet roirastot ilmoittaiftroat tarfaU 
leen, niin meno* fuin tulopuolenfin, afian tobeHifeffi roalaife= 
mifeffi. SKuuten olen foettanut tjafea niin tarfalleen, fuin 
olen fuinfin faanut felroille, paitfi menopuolelta on luulta  ̂
roasti joitafuita menoja rooinut jääbä pois, niin fuin metfän* 
tarfaStuSsfomiSfionien ja näitten metfien ja maitten fyoibou 
järjestämistä roarten afetettuin fomiteain palffiot, jotta meno* 
lasfuja en ole ollut tilaifuubesfa näfemään, famoite fuin tä- 
l)än menopuolelle olen ottanut uubisrafennuffiin menneitä * 
rafyoja| 316,991 mf. 99 p. luuloSfa, että, fun ei ole tjatli- 
tuffen fertomuffisfa tarfemmin felitetty, millin rafennuffiin 
ne oroat menneet, finä aifana metfänroartijoita afettaisfa 
annettiin niille rafennuSapua metfänroartijatorppien ja puus* 
teUien rafentamifeffi, mutta jos nämä eiroät olifi niihin metu 
neitä, niin l)yroä olifi, että afianomaifet fen oifaferoat tun= 
nollifesti.

Mintuin lastusta näl)bään, on tällä 30 rouoben ajalla 
faatu roaltion maista ja metfistä roätyä roaiEe 20 miljoonaa 
mf., mutta tämä ei riitä fuin 20% forfeintaan IjinnaEft fille 
taroaran paljoubeHe, jofa täljän raljafummaan on mennyt. —
3oS tämä olifi yffityifen omaifuutena ollut, niin l)än olifi 
tällä omaifuubetta roäfjintäänftn 100 miljoonaa marffaa faa= 
nut, jofa on meibän «Suomen roaltiolta mennyt 20 miljoo= 
naan, fyysta että maista ei ole faatu paljon mitään, fun ei 
niitä ole afuttu, että olifi faatu roerotuloja, ja puut on myöty 
niin järjettömästi, että ne oroat menneet pian ilmaifeffi.

4
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Dlen ollut ifäni yhteifen fanfan fansfa yffisfä jofa pai* 
fasfa (Suomen tnaasfa ja nähnyt, ettei ole niin l)uonoa maata 
talonpojilla, fun hän fen tunnolla tjoitaa, jotta hän ei fitä 
faift fymmenesfä rouobeSfa paranemaan armostaan ‘/4 ofaHa. 
3ofo hän rahana panee fen arroott fäästöön tahi parantaa 
taloanfa. Dlen fyfellyt ufeimntalta maanroiljelijältä, niin pie= 
nemmältä fuin fuuremtnaltafin, paljofo rooifi 27 rouobeSfa 
tynnyrin alan maasta faaba hyötyä maista ja metfistä, ja 
oroat roafuuttaneet, että roähintäin huonompifin maanroiljelijä 
tulee faamaati tällä ajalla puhbasta tuloa maasta ja metfästä 
tynnyrin alalta 5 mf., niin että fun hän olifi ostanut 27 
rouotta fitten tuhannen tynnyrin alan maata ja metfää ja 
maffanut fiitä 1,000 mf., ntin fe olifi nyt 6,000 mf. arrooi= 
nen, jofo fäästösfä 5,000 mf. rahaa ja itfe elänyt perheineen 
fiinä, tahi parantanut taloaan tähän arrooon. Äun roaltion 
maita ja metfiä on 29 miljoonaa tynnyrin alaa, josta roebe* 
tään 2V2 miljoonan tynnyrin ala hyöbytöntä maata pois, 
niin jääpi hyöbyllistä maata ja metfää 26 ty2 miljoonan tyn= 
rtyrin ala, jofa on faiffi niin metfienfä fuin maittenfafin puo= 
Iestä hyroää, fiis pitäifi olla roaltioHa puhbasta hyötyä nyt 
roielä fiitäfiti fyystä, fun tästä omaifuubesta ei ole tarroin* 
nut maffaa mitään alfuperäistä hintaa' ûn roiift marffaa 
lasfetaan 27 rouobesfa tynnyrin alalle puista ja maista, 132V2 
miljoonaa marffaa; mutta roielä tämäfin on roähäffi apri* 
foittu. 3 o s tämä ääretön omaifuuS olifi oHut yffityifen afia* 
miehen hoibettaroana, niin roähintäinfin hän olifi tällä ajalla 
hyöbyttänyt itfeään puhtaaffi 200 miljoonalla marfalla, jofa 
on afiallifesti faiffi totta; mutta nyt meillä on roaltion maista 
ja metfistä ainoastaan tappiota ja metfät tulleet ylipäänfä 
raisfatuiffi fefä roiljelyffeen felpaaroat hyroät maat jääneet 
roiljelemättä.

3JletfänhoitohallituS fanoo minun roäittäneen, että roaltio 
faifi myymällä tjytfypuutcx 10 miljoonia marffoja. £ämä 
pitää olla, että roaltio olifi faanut 10 miljoonia marffoja



niistä puista, jotfa oroat nyt pilaantuneet, jos ne olifi aitoi* 
itaan myöty; ja roäitän että olifi fen faanutfin.

sHfetfähallituS felittää fruunun maisfa ainoastaan löy= 
tyroän 22 miljoonaa puuta. @i fefään pibä paiffaanfa.

Kruunun maisfa löytyy tälläfin fertaa roal)tntäin 60 
miljoonaa myöntifelpoista puuta, myötyna 12 fppnärän for̂  
feubella maasta ylöspäin läpimitaten 94uumaifet ja roahroentJ 
mat. sDJinä roäitän niin löytyroän ja näytän fen toteenfin, 
jos jääroittömät miehet luferoat metfät, mutta metfähattituffen 
on mafjboton roäitöstään toteen näyttää.

9taaffipuiben luroutt fanoo metfähattituS nouferoait yli 
18%, ja Päijänteen roefijaffon pohjoispuoletta 4V2 % , fefä 
myöbyistä puista 8%  raafattu. @i tämäfään pibä ottenfaan 
paiffaanfa. ^Säijänteenfin roefijaffoon fuuluroista fruunun 
maista on uloS^antomitasfafin tullut raaffia 20— 25% ja 
Dulun ja Kuopion läänin metfistä 40% ja ertemmänfin ny= 
fyään, mitä fitten ennen aifaan, jolloin tuli 60— 70% raaf= 4 
fia, fefä roielä eriffeen ne raaffipuut, jotfa metfiin jääpi, nii* 
hinfin paiffoihin, mistä niitä häfotaan ja roebetään. ©nfif= 
fifin fun jo pahimmin pilaantuneet puut jätetään myötäroäffi 
merfitfemättä ja fitten h«ttnu-- ja roetomiehet jättäroät niitä 
ifot määrät, niin tästä felroästi huomaa, ettei metfähattituffen 
jäfenet ote fäyneet metfisfä hattuun >oeto; eifä merfitfemis= 
aifoina, enempää fuin mittatilaifuuffisfafaan otteet.

•JJfetfähattituS fehuu, fuinfa roiitne rouonna on faatu 
puun rungolta 4 mf. 80 p. roaiffa tämä hinta ei ole otten= 
faan ylistettäroä, fun tietää, mitenfä ifo ja hyroä fe puurunfo 
pitää otta, jofa on tähän asti fruunulta roastaan otettu; yffU 
tyifet faifiroat femmoifetta puutta lähemmä fymmenen marffaa 
ja tällä metfähattituS tahtoo usfotefla, ettei mufa leroereeraus= 
ohjeet ole otteet niintään hu°noja fuin minä roäitän; jofa 
päin raastoin tobistaa fen, että leroereerauS*ohjeet oroat otteet 
huonoja ja epäfäytännöttifiä, fun roalifoimatta otetusta hy: 
roästa ja ifosta puurungosta faabaan näin roähän, roaiffa
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fuutiosta ntaffetaan 30 penniä metfään, ja fruunulle ne puut, 
jotfa myötäroäffi merfitään, roähintäinfin feSfilurouSfa fxfät= 
täroät 30 funtiota punrunfoa. Droatpa jotfnt herrat metfätu 
hoitajatfin roalittaneet mpönti=ol)jeita tjuonoiffi ja epäfät;tän= 
nöttififfi. ©ftmerfiffi metsänhoitaja (Sanbberg firjoittaa fiitä 
3Jfetfänt)oitotet)be§fä 9i:o 2 tänä rouonna 51 firoutta (alfaa 
5 firouSta):

„2Jtetfänhoitaja, jonfa puitten ulos=annosfa täytyy olla 
fatfelemasfa fitä tofi afiaa, mitenfä fuuri määrä l)irfiä niin 
fanoaffemme afetuffen mufaifesti ljaa§fataan hplpiffi, tulee 
pianfin näfemään fuinfa luonnottoman fuuria etuja afetuS 
myöntää ostajalle." — SRutta metfähattituffen jäfenten pää= 
foppa on fotoa fuin firoi, jotta fiihen ei pysty minfäänlaifet 
t)uomautuffet eiroätfä Ije usfo mitään. SBaiffa rafettia nenän 
ebeSfä rätifyttäifi ja paufuttaifi, niin ne roäittäifi, ettei fe ole 
totta' että rafettia on olemasfafaan. £unto*aiSti ja Ijalu fun 
on turmeltunut, niin on faiffi toimeHifituS ja tobellinen afian 
tunteminen laimistunut. Entinen elää maan femmoista t)er= 
motonta elämää.

Xätnätt faltaifeHa menetyStaroatta afioita tjoibetaan ja 
femmoifia afioita, jotfa ei ole raähempbarrooifia eifä pienent= 
pää laatua fuin roaltion maitten ja metfienfin hoito, eifä l>oi= 
tofunnan ylipäälliffyyben jäfenet itfe fäy fosfaatt näitä afioita 
tarfastelemasfa eifä usfota fetään muita järferoämpiä ja ym= 
märtäroämpiä miehiä fuin ainoastaan metfänhoibon roirfa= 
miehiä, jotfa ei ole roielä, pienillä poiffeuffitta, ifinään mitään 
tehneet tämän afian hyöbyffi, roaan ainoastaan tappioffi. <5i 
ainafaan muuta ole pibetty filmämääränä fuin roilfasta fir= 
jeroaihtoa metfähallituffen ja metfänhoitoroirfamiesten fesfen, 
joita fitten metfähattituS fertomuffisfaan hattifuffettemme luet= 
telee, niinfuin fanfarimaifia urotöitä pitfät fertomuffet. 3a 
mitä ne fifältää nämä firjeenroailjbot? @i mitään. 2Ret= 
fänhoitajatfaan eiroät itfe piirisfään fäy rouofifaufiin ja milloin 
fäyroätfin, niin ainoastaan metfänroartijatorpasfa pifimältään,
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fefällä ratfain ja taimetta reettä tietä myöten ja jetin pian 
niinfun lentäin, ettei jäifi metfistä ja maista minfäänlaista 
fjituistafaan mieleen. Kun Ije fäyroät piirtäjään niin petturi: 
maijella ta u lu tta , fuin f>eiffol)ermoinen ihminen falmistoSfa, 
niin fen tietää fittoin mitä etua ja hyötyä on tästä firjeitten 
maitjbosta, onpahan roaan fentähben, että jotafin hattitufjel; 
lemme on näytettäroänä. ŜJiutta mitenhän lienee niitten pät= 
roäfirjain fansfa, joihin on merfittäroä rouobesja jofa päiroän 
foljbatte, misjä työsfä mittoinfin oli roirasfaan, minä päiroänä 
matfuSti, piiriään tarfaSti, milloin fylroi puun fiemeniä ja 
n. e. p. ©e mahtaa otta jotenfin foneellifesti tehty. ©itte= 
hän fen tietäifi, jos ferranfin faifi tilaifuuben fitä roilfaista. 
■äKutta niin fumminfin minä luulen, että eiföhän tarroitfe 
rouoben loppu; eli roiimefien päiroien fohbatta merfitä: „3Tel)ty 
yhtä ja toista työn laatua ja faifettaista."

3 .

Mintuin jo ebettifeStä ofaSta on nähty, mitenfä ifo fe 
faitfattisontaifuus on, jofa meillä ©uomesfa roaltion maisfa 
ja metfisfä löytyy, niin on hyioä efittää millä taroatta tätä 
omaifuutta olifi pitänyt alusta altain aina rouobesta 1859 
hoitaa, jos olifi taljbottu jotafin hyötyä fiitä faaba.

Sotainen fen ymmärtää että hallitut)ettamme oli fittoin 
hyroänä tarfoituffena ottaa faiffi liifamaat, jotfa eiroät otteet 
roielä roeroitetut ja järjestyffesfä afutut, hattinnottifeen hoi
toonpa, niinfun huolellinen ja hyroä roaltiottinen järjestys 
roaatii. sDJutta näitten maitten ja metfien t)°ibon fuhteen 
tehtiin ifo eref)byS, fun yffinomaifeSti ruroettiin hoitamaan

? näitä maita yffityifenä truunun omaifuutena, eifä yhteifenä 
fanfan omaifuutena, niin että olifi annettu taloiffi tehbä, fen

O
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mutaan ja fiinä järjestyffesfä fuin fyalullifia afuffaita ja uu= 
bistalon tefijöitä olifi ilmaantunut, roaan firoen foroaan foe= 
lettiin fanfalta tätä etua faifeHaifiHa paffofeinoiHa efjfäistä 
ja fulfea jo alusta altain, ©itä on fittemminfin tät)än päi= 
roään asti foetettu IjuolellifeSti rooimasfa pitää, niinfuin ru= 
ton fulfua, ettei niitten määrätyiben rajain tjlitfe faifi mennä 
eifä mitenfään poiffeuffia te£)bä.

©anottujen maitten ja metfien pito olifi pitänyt tois 
fette fattnatte järjestää fuin fe järjestettiin (joitofjaUinnonfin 
puolesta, ©nfiffifin metfänlioitofjattitus oli jo airoan tarpee= 
ton, miltei enemmän fjaitaffi ja turmeluffeffi fofo tälle fan= 
fattisomaifuuben Ejoibolle. 9ie afiat, jotfa täsfä tjallituffesfa 
oroat fäfiteltäroänä ja Ijoibettuina olleet, olifi paremmaffi l)\)ö* 
byffi roaltiotte l)oibettu fuoranaifeSti feifarittifen fenaatin 
talous^ofastosfa maanroiljelys^toimitusfuntaan fitä roarten 
afetetun roirfamieheit fautta, jofa olifi fäfiteEyt metfänljoito® 
roirfamieSten fansfa faiffi metfien ja maitten pitoa fosferoat 
afiat fefä fen mufaan efitellyt ne feifarittifette fenaatille, oman 
mielipiteenpä myötä feuraamana. Näljän roirfaan olifi ollut 
afetettaroa femmoinen, jofa olifi fäytännöllifisfä fofemuffisfa 
tottunut maanroiljelyffeen, metfänpitoon ja taloustieteihin. 
2>oS niitä ei fiitä aitana olifi ollut roielä niin monipuolifesti 
fäytännöllifesti tottuneita miehiä, niin olifi fumminfin ollut 
roanhempia ja fofeneita maanmittaria, femmoifia jotta pitfällä 
työfofemuffeHaan olifiroat olleet tilaifuubegfa tulla tuntemaan 
maitten ja metfien laabun, fasroullifuuben, roiljelyffeen fopi= 
roat maat, metfien iän ja ylinfäifyyben ja mitenfä roiljele= 
mättömät fuot, forroet ja rämeet luonnon ja ilmanalan fyl= 
myyteen fatfoen oroat hoibettaroat fefä tottuneet tutustumaan 
luonnon laatuun, fanfan tapoihin, fen mielipiteifiin ja min= 
fälaifista maista he perfaaroat ja muoffaaroat peltonfa ja niit= 
tyttfä fefä taas, mittä paifoilla maatamme on roälttämättö= 
män tarpeellinen fasfen roiljeleminen, niinfun farjanlaitumen 
ja ihmisten leiroän faannin tähben. ©itä taas tätä roirfa»



miestä afettaisfa otifi pitänyt fatfoa eilä arrooStella l)änett 
fyfeneroäifyyttään ja fopiroaifuuttaan ylljäifen fyntyperänfä 
ja forfea=arrooifuutenfa futjteen, maan ainoastanfa fyfynfä ja 
ymmarryffenfä mufaan tämän toimen täyttämifestä, olfoon= 
patjan fitten fynnynnältään ottut ferjäläinen tafji herra, fun- 
hän olifi maan ne tiebot ja taibot ollut, että olifi mtrfanfa 
hoitanut hyroiu ia hyöbyffi roaltiotte ja fanfatte. (Sitä niin 
pitäifi roirfamiehiä afetettaman fuin tähänastinen metfänhoi» 
tohattitus ja roirasto, jofa ainoastaan päämääränään pitää 
roirfafirjeitten numeroluroitn forfeammatte faamifesta, jotfa 
fitten feifarittifeen fenaattiin annetuisfa alamaifisfa ferto= 
muffisfa tuobaan etufijatte näytteeffi mufa fiitä nrilffaasta 
toiminnasta, jofa pääafiasfa on yhtä arrooton ja hyöbytön 
toiminnan ebuttifuubette ottut fuin pienten lasten noppaleiffi: 
fittä olo.

Kun nämät afumattomat ja roiljelemättömät liifamaat, 
joitte nimeffi annettiin «fruunun maat," hallitus otti ja eroitti 
tilallisten maista yffinomaan hoitoonfa; niin olifi pitänyt jo 
fittoin huomata', millä taroatta ne oroat paraiten hoibettaroat 
fanfan ebuffi ja roaltion hyöbyffi, fefä afetettaa enfi fijatte 
maanroiljelys ja farjan hoito, toifette fijatte roasta metfän- 
hoito, ©ittä meibän maaSfamme on roälttämätön ja eitfi= 
mäinen ehto pitää fiin i maanroiljelyffeStä ja farjanhoiboSta; 
mutta tätä ehtoa ei ole rooinut fanfa millään taroatta ei par= 
haatta tahbottaanfaan täyttää ja omistaa itfelleen fruunun 
maitten fuhteen, fun on fe mielipibe järfähtämättömästi näit: 
ten maitten hoibosfa tuotu etufijatte, että maita pitää fäästää 
roiljelemättä metfän fasroatuffelle ja niin muoboin ei ole an; 
nettu roiljettä paljon mitään fruunun maita — johonfuhuit 
paiffaan fun on poiffeuffeffi annettu tef)bä torppa, niin tälle 
ei ole annettu mitään luonnottifia ja oifeutettuja roapauffia 
roiljettä maatanfa ebuflifuubetta, ei fasfea roiljettä, jofa on 
eitfimäinen ja roälttämätön ehto uubisafuffaatte farjanlaitu= 
menfin rouoffi, fittä fynfät ijänifuifet fybäntnaat eiroät fasroa
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minfäänlaista eläimen ruuaffi foroelturoaa fasroia, ja jem= 
moifiEa joilla ja forroiEa on niinifään roiljelys fieEetty, joisfa 
roäljän puunrasfia faSroaa, muta metfänhaasfauffen tät)ben, 
jotfa puut eiroät pääafiasfa hyöbytä täUä taroaHa roaltiota 
mitään, mutta päinroaStoin hyöbyffi oliji tehtynä roaltiolle 
niinfuin ajuffaiHefin, fun afufas jaifi niitä ojittaa, fuiroata 
ja perata niityfft ja peEoffi, fefä täEä taroaEa farfoittaifi meu 
bän fatferimman ja roaaraEifimman roipEifemme tjallan feu= 
turoiltaan ifuififfi ajoiffi pois ja j&ffaifi nurfumatta maasta 
meneroän roeronfa roattioEe fuorittaa, fun maata faifi järjel= 
lifeöti roiljeEä.

Olifi pitänyt alusta alfain järjestää afiat fiEä taroaEa, 
että faifilta niittä mailta, joiEa puut oliroat manljoja ja yli: 
tfäifiä ja pilaantumaan päin, tie Ijmnan huofeubesta Ijuoli; 
matta olifi myyty maasta fahben fyynärän forfeubeSta läpi- 
mitaten 13;tuumaifia ifomntat l)onfa= ja petäjäpuut fefä fuu= 
fet famalta forfeubelta 12*tuumaifet ja ifommat; ja näiEe 
maiEe, fiinä järjestyffesfä fuin puut olifi pois roiety, annettu 
tepä uubistaloja. @ifä fitä feiffaa olifi pitänyt esteeffi pauna 
talon teoEe, jos uubistalojen maan rajaiit fifäEe olifi jäänyt 
femmoifiafin roiljelyffeEe felpaamattomia maita, niinfuin rouo= 
rifia ja fuitoia fangasmaita; tämmöifiä maita tarroitfee jofa 
talo maiflaan l)irfi= ja puumetfän tafia; roielä feufin puolesta 
ne oroat Ijyroät ja ebuEifet jäämään, ettei metfänuat niinfuin 
niittymaat j. m. f. tule eri palstoihin, yffi fappale finne toi: 
nen tänne, jofa on epäfäytännöEinen ja honfala talon afu* 
ntifeEe, niinfuin tähän asti maan eroitus* ja la£)fojaoisfa 
roalitettaroasti on tehty. SilaUisten maat on fijoitettu yffi 
palsta finne toinen tänne, ja talojen aitoroieretfin misfä roaan 
on huomattu puun faiffaroita oleroan, on fruunuEe eroitettu 
ja täEä taroaEa tehty talot roaifeoiffi ja tjanfaloiffi afua. 
SÖJielä niityt ja metfämaat tuleroat niin fauroaffi, että työ* 
rooimaafin menee taloa afuesfa monin roerroin enemmän, fuin 
jos maat olifiroat faiffi yhbesfä palstasfa ja fen lifäffi tefee
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roielä fiufattifemmafjt ja rafittaroammaffi maamiehen talouben 
hoitoroapauben farjan hoitamifen rouoffi, fun fruunun maat 
oroat fefafiit talollisten maitten fansfa. 3>os ei huomaa k- 
roääUä ennenfun eläimet ulos laitumelle lasfetaan, lunastaa 
metfänJjoitajalta laibunpilettia ja merfin jofa ainoalle elufalle 
fiitä määrättyä rnaffua roastaan, niin metfänroartijat ottaroat 
eläimet tafaroariffoon fefä ilmoittaroat fiitä afiauomaifelle 
metfänhoitajaHe, jofa taas fen tieboffi antaa yleifette päälle; 
fantajaHe ja afianomaiiten eläinten omistaja tulee fyytetyffi 
fi^lafunnan färäjisfä. £ästä feuraa fitten faffoja faffojeit 
päälle, niinfuin fen fofemuffesta on tullut ufeampi talollinen 
ja torppari fruunun maitten läheifyybesfä tuntemaan, $a 
fitten metfähallituffen alamaifisfa fertomuffisfa nämät feifat 
ferrotaan niinfun jonafiit anfioffaana ja Ijyöbyttömänä toi* 
mintana, roaiffa ufeampia ebesroastaus=fanteita ja fyytöffiä 
näfyy teljbyn airoan turljanpäiroäifistäfiu afioista, monifin 
fyytös ofoittaa enemmän turljanpäiroäifeltä oifeuben roairoaa= 
mifelta ia fanfalaisten fiufaamifelta, fuin oifeutetulta ja mitt= 
fäänlaifelta hyötyä tuottamalta aftalta. -Jtömätfitt afiat tar= 
roitfifi metfänhoitajan enfiffifitt tarffaan tuttia, onfo niisfä 
perää ja rooipifo ne faaba ebes toteenfaan, ennen fun ne efitte 
antaa, mutta fitä ei näy ufeastifaan tehbyn, roaan monta 
afiaa on enemmän luulosta ilmoitettu fanteefen pantaroaffi 
fuin tarffojen tietojen nojatta. 9iäfyroät otteen enemmän fiinä 
mielipiteesfä tehbyt, mifä on jo fatoja rouofia fitten meibän 
Suonten maan roirfamielnsfä ottut mielityöuä ja =piteenä, 
että tuo fuomalainen talonpojan mouffa ja lurjus tietäföön 
pyfyä aifoisfaan, joita fattoja laufuesfa ei ufiastifaan ole 
roirfamiei»että ottut oifeuben tunto johtajana, roaan roirfamah= 
tinfa ylimielinen, tursfi ja tyrannilfinen fanfan halroeffimiiteit 
ja forto.

Kaifista näistä jo felitetyistä ja ferrotuista tofi=afioista 
ja feifoista nähbäätt ja huomataan ettei ole roaltion maUta 
ja metfistä ottut ei itfe roaltiotte enempää fuin fanfattefaan
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minfäänlaista etua ja pötyä, roaan päinroaStoin niin juurta 
roaptfoa ja pittaa tobeUifen ja pöbyttömän roitjelyffen for: 
feammalle fopamifette, ettei ne enää tule millään taroatta 
forroatuiffi, roaan täytyy jättää fofo tämä pitfällinen jälefle 
jäänyt, tobettifesti patjeffittaroa aifafaufi muistainattomuuben 
uuliotufjen p p n  ja ruroeta tätä roaltiottistaloubetle tehtyä 
tappiota tobeHifella toimetta ja tyynellä mielellä parantelemaan. 
2ftutta tämä parannus ei tule fen pareinmaffi, jos näitä toi= 
mia täpnaStifetta järjestyffettä roielä eteenfinpäin pibetaan, 
roaan täsfä on el)bottomasti täybeflinen ja tobellinen muutos 
fefä perinpohjainen mullistus toimeen pantaroa, ennenfuin 
näistä maista ja metfistä tobettista hyötyä rooibaan faaba. 
StthmtoS olifi te£)täroä feuraaroaan fuuntaan.

9)ietfänpitopIIituS ja (Sroon metfänpito^opisto on jär= 
fiään laffautettaroa, fillä nämä oroat molemmat airoan tar; 
peettomat, ja ebetlifen toimi muutettaroa feifarillifen fenaatin 
talouS=ofaStoon famaritoimifuntaan fitä roarten afetetude roir= 
famiepUe, jofa efittelee faiffi metfien ja inaiben pitoon fuu= 
luroat afiat fenaatiHe, ja jälfimäifen teljtäiuät fiirrettäroät po= 
lytefnillifeen opistoon föelfingisfä ja fe muutettaroa fuotnen; 
fielifeffi, fefä roaltion maat faiffi järjestään taloiffi tel)täroät, 
feit mufaan jcf ftina jarjestytfesiä, miltä mailta enfiffi on 
myöty maasta faPen fyynärän forfeubelta läpimitaten 13= 
tuumafet ja fitä ifommat pngat ja petäjät, fefä fuufet yf)= 
benlaifesta forfeubesta 12=tuumafet ja roaljroemmat. Säästä 
afiain muutoffeSta on folmeHainen pöty, josta itfe roaltiotte 
fapettaineit. ©nfiffifin puut tulemat järjestään ta p iffi muu* 
tetuffi ja rapt forfoa tuottaroaffi pääomaffi, jota rooibaan 
faaba fruunun metfistä roäfjintään noin 150 miljoonaa ntarf* 
faa pääomaffi; toifeffi taloiffi tePyistä maista faataifiin jofa* 
ro.iotinen roerotulo, ja fun lasfetaan täpn lifäffi puitta faa-- 
buitte 150 miljoonalle marfatte 4 profenttia rouofittain forfoa, 
jota tefifi 6 miljoonaa marffaa, niin jofa rouofi olifi pui): 
bâ ta tuloa roaltiotte yljteenfä maiben roerosta ja rapiit pro:
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fentista 10— 11 miljoonan marfan patfotlle ja feiforoa pää= 
oma erittäin; ja folmanneffi fanfa faifi roafiuaifet ja fiintei*

i i "  met afumnffet ja roiljelpffet, fun etufijasfa talon paiffoja an-- 
nettaifiin tilattomalle fanfaluofatte ja tällä taroatta roäljenifi 
irtain tilaton raljroas, jota on tarttunut airoan tuimilleen Kuo= 
pion, SBaafan ja Dulun lääneihin, ettei taloHifet enää moi 
niin paljon tpötä ja leipää antaa fuin näitten tarrois roaatifi, 
jofa feiffa tefee irtaimen mäen furjuuben roielä fuuremmaffi.
— 2J?ifä roielä maallemme on roafjingoflifinta ja fanfaUiöta 
rooimaa on loitontanut fefä on Ejaitaffi fanfan lifääntpmifette, 
on fe että työn ja roiljelpSmaan puutteesfa äBaafan ja Du* 
lun lääneistä jofa rouofi muuttaa tul)anfittain terroeintä ja 
raittiinta fanfaa, niin miettiä fun naifiafin ja fitten, enempi 
fuin alfuperäinen Suomen fanfa ferfiää fpntpmifen fautta 
tifääntpä, muuttaa Suomeen merenrantafeubuitte ulfomaa= 
laisten roieraSta fanfaa, jotfa roät)itetten muufalaifuubeUaan 
roaifuttaroat fanfallifuuteemme.

SJipöntitapafin roälttämättömästi olifi muutettaroa ja 
fuutiojaloittain mpönti jätettäroä tpftönään pois. Kaiffi puut, 
fitä paffuutta mistä ne tnpöbään, oroat merfittäroät, niin roiaU 
lifet fuin terroeetfin, ja mpötäroät fitten fanto* eli pitufaupalla, 
eljöoillu, että ostajan on maffettaroa faifista merfitpistä puista, 
jos ne faiffi roiepi tafii ei. £ättä taroaHa tulifi enempi puille 
pintaa tuin mpösfin rairoautuifi metfät pufjtaiffi ijänifuifiSla 
fuiroista ja ladoista gongista, jotfa nuoritta faSroaroilta puitta 
ifoutenfa tafia imeroät faSroirooiman maasta itfeeitfä ja näin 
haittaamat jä pibättäroät nuoren ja terroeen puun faSrouttW 
f uutta. 9Jtuutenfin olifi ebellä fanotulla taroatta ntpönti fel= 
roää ja mutfitonta.

Kruunun maitten ja metfien hoitoa meillä Suomesta 
on moittinut jo fpmmeniä rouofia tafaperin ebuttomaffi ;a 
fanfatte ja roaltiotte roatyingottifeffi lafitieteen profesfori 9t> 
fenberg pliopiStoSfa pitämisfään tuennoisfa, fefä fitten mpö= 
hemntin faman tieteen profesfori, npfpään fenaattori S. iUiecf)e=
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Iin, myösftn yliopistoja pitämisfään luennoista, jofa muis= 
taaffeni oli ro. 1882 eli 1883, ja muun muasfa on nimen 
omaan maininnut fittoin roielä otteen roaltion maitten ja met
fien hoibosfa faljben miljoonan marfan paifoitte tappiota.

äöaiffa niin mietettäni myönnän ja yljbyu faifiit puolin 
Suomen !)Jfetfänl)oitolel)ben mielipiteifiin roaltion ntaiben ja 
metfien hoibosta, famoin fuin tunnustan täybettifesti tämän 
tefiben nyfyifen päätoimittajan fyroyltään ja mielipiteiltään 
enfintäifeffi metfänl)oitoroirfamief)effi menneen folmenfymenen 
aifuifista metfänljoitajista ja anfioffaiminaffi ymmärtämään 
tämän tärfeyben roaltiottiS=taloubettifeSfa merfityffesfä, mifä 
roaltion maitta ja metfittä on, fefä fen roilpittömyyben ja fuo= 
ruuben, millä t)än on näitä afioita toimittamasfaan aifafaus= 
firjasfa fäfitettyt, niin t»ytoin yffityisten fuin fruununfin met= 
fien hoibosta, niin täytyy minun fuitenfin poiffeuffia tefibä 
toifisfa foljbisfa ja roaStuStaa ja fumota jyrfästi femmoifia 
hänen efitte tuomiaan mielipiteitä, jotfa oroat epäebttttifia fan= 
fatte ja roattiottiS=taloubellifette hyöbytte. SBaltion maitten ja 
metfien hoibosta firjoittaisfaan on nimittäin Suomen 9Jfetfä= 
hoitolehti afettanut myös enfimäifette fijatte metfänhoibon ja 
jälfimäifette roaSta muun roiljelyffen ja farjanljoibon. Xctitä 
ei ole ottenfaan paifattaan. ^os tämä mielipibe faapi roielä 
eteenfinpäin IjallituffeSfa fannatuSta, mitä SOJetfänhoitolehtifin 
on ajanut tafaa, että yffin omaan enfimäifenä ehtona pibetään 
metfäuhoitoa ja fen roiljelystä ja fen tähben hyljätään maan; 
roiljelys ja farjanhoito toifette fijatte, huolimatta fen fuurem= 
masta tärfeybestä, niin fe aate roiepi yötä hullulle ja ebutto-- 
matte tolalle fuin folmefymmentä ronotta tafaperinfin näitten 
maitten ja metfien hoitoa laabittaisfa.



— 50 —

©entäljben fummeffia täytyyy, että femmoifetfin ebistys= 
puolueen ja aifanfa miehet, fuin ©. 2)f. letiben toimittajafin, 
puolustamat jemmoista, jonfa olifi jo lauman fitten tarroin* 
nut päinroastoin muuttaa. 9Jiutta fe näfyy oleroan femmoista 
täsfä maailmasfa, että inisin ammattiin jofu on faanut roafi= 
itaifen määräyffen, p n  riippuu fiinä ja puolustaa fitä, mailla 
fe fitten olifi fuinfa hyöbytön ja nurinpuolinen. SJiutta tämä 
ei ole oifeiit. ftaiffi omat etunfa pitää fittoin firouafiaffi jät* 
tää, fun yhteisfunnan ja fofo fanfan ja roaltion etu on fyfy= 
myffesfä. ©e ei ole mifään ifo roahinfo, jos yffi jäfen tais= 
telusfa fanfan puolesta fortuufin, fitä roastoin fuin fofo fanfa 
fortuifi ja nääntyfi joittenfuitten jäfenten etujen täljben.

5.

.Öattituffemtne afetti ro. 1887 fefättä fomitean, jonfa tuli 
famaritoimitusfunnan antainain ohjeitten jnufaan tutfia eri= 
tiaisten muutosten tarpeettifuutta arm. julistuffeen 27 p:ltä 
Soulufuuta 1887, jofa fosfee uitbistalojen ja fruunun torp= 
pien perustamista fefä roiimeffi mainittujen roeroittamista, ja 
laatia uitfia fäännöffiä fruunun yhteis- ja liifamaitten täyt; 
telemifette ja uitbistalojen perustamifette; josfa fomiteasfa 
puheenjohtajana oli fittoinen Kuopion läänin furoernööri fen= 
raaliluutnantti Järnefelt ja jäfeitinä ruununroouti Stönneberg, 
ent. roaltiopäiroämies maanroiljelijä 9tiil)imäfi, ylimetfänl)oito= 
tirehtöörin apulainen -Jlummelin ja tohtori Siylanber, ja jofa 
fomitea päätti työnfä roiime taimena 1888.

SBaiffa tämän fomitean työ oifeutettujen maanroiljelyä* 
etujen fuhteen ei näy niin täybellinen ja miettyttäroä oleroan, 
fuin olifi toiroottaroa ottut, niin täytyy fumminfin tällä fertaa 
otta tähänfin muutoffeen tyytyroäifet, minfä fomitea on ef)=
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boittanut, jo§ fe roaan faapi tjattituffemme roaljroiStuEfen ja 
laitella ryhbiEä ja ponterouubeEa toimeen pannaan; fiunatut 
ja Ijyroät tjebelmät on fruunun maitten täyttäminen täEaife* 
nafin, fuin fanottu fomitean eljbottus on, fanfan ja roaltion 
roauraStumifeEe ja ebistymifefle tuottama.

Seuraama foljta on fumminfin jo alusta fomitean el)= 
boituffesfa muutettaroa, nimittäin fun ftinä fanotaan että 
neljään lahoon, eifä ufiampaan, on uubtStalojett maat jaet= 
taroat. Xätä fääntöä jos ruroetaait roapaasti täyttämään, 
että talojen maat faaroat oEa ufeammasfafin laljfosfa fuin 
yhbesfä, niin täEä taroaEa teljbään talot epäfäytännöEifiä, 
työläitä ja Rautaloita afua, fun tulifiroat yffi loljfo finne ja 
toinen tänne, ©opiroampi ja ebuEifempi on talojen maat 
foettaa niin paljon fuin mahboEiSta faaba yhteen palstaan, 
roaiffa fiihen titlifi rouorifia ja forpifiafitt maita, niin fe ei 
haittaa mitään, ne oroat t»ytr>iä pelto; ja tarroepuumetfiä.

SJiiStä fomitean jäfenistä on faffi, Nummelin ja 9iylait« 
ber, tehnyt fumtnaEifia roastalaufeita fomitean efiboitusta roas= 
taan. 9?äiben röyhfeät ja fanfaa fortaroat mielipiteet tarfem» 
min lufija näfee erään arrooifan Kesfi=Suomalaifen firjöituf= 
fe§ta tämän rouoben »Uuben Suomettaren" 9i:osfa 23, jonfa 
firjoituffen fofonaifuubesfaan otan tähän.

„9iotn folmefyntmentä rouotta tafaperivt lienee rnetfän* 
hoibosta toiroottu fuuria ja festäroiä tuloja Suomen fruunuEe, 
fiEoiit fuin metfänhoitohaEituSta, metfänhoitoroirastoa ja tuet; 
fänhoito=opiStoa alettiin tuumaiEa. Sama toiroo lienee fai 
roaEinnut jälfeenfiit päin, fosfa roielä 27 p. Soulufuuta 1874 
ilmestyi arat. julistus, jofa fäätää, että fruunun maita ei faa 
roiljeltäroäffi jättää, jos fiitä on metfänhoiboEe roahinfoa.

Alutta täsfä matoifesfa maailmasfa tapahtuu ufein niin= 
fin, että „fun fuufeen furottaa, niin fatajaan fapfal)taa" 
hiinpä nytfin metfänhoitohaEinnonfin fäynee. Kruunun met=
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föt tuSfin tieneiucit millään taroaHa pareinmaSfa funnoSfa fuin 
metfäljallituffen toimiinfa ryhtyesfäfään. Kruunun maihin 
fuuluroat roiljelysfelpoifet tnaat oroat jofo »tyhjän panttina" 
taiffa on ainoastaan tuolla täällä jofu metfänroartijan torppa, 
jotfa metfänfyoibon roirfamieSten mieliroaltaisten fääntöjen alai= 
fena eläroät erifoiselämätänfä, fotonaan ojaa ottamattomina 
(unnallifiin ja yhteifiiit rafituffiin, ja joista ei fuinfaan fruu= 
»untaan fuffaro fasroa.

Suo yleishyötyä tuottamatoiu metfän hallinto on fan* 
fadifisfa piireisfä herättänyt yleistä tyytymättömyyttä, roar= 
[intin fun fen fautta myösfin uutisroitjelysten toimeen pano 
on ehfäisty. SBiime aitoina oroat itämä afianljaarat tulleet 
haUituffenfin huomioon, fosfa fenaatti toisfa rouonna määräfi 
fomitean, jonfa tuli famaritoimifunnan antamain ohjeitten mu= 
taan tuttia erityisten muutosten tarpeettifuutta arm. julistuf* 
feen 27 p:ltä joulufuuta 1877, jofa foSfee uutistalojen ja 
fruunun torppien perustamista fefä roiimeffi mainittujen roe= 
rottamista, ja laatia uufia fäännöffiä fruunun yhteis= ja liifa= 
maitten fäyttelemifette ja uutistalojen pernstamifette.

Komitean mietintö, jonfa pääfohbat oroat otteet täsfä 
lehbesfä ferrottuina, antaa felroän ofotnffen fiitä, että roaltiotte 
on yleifeffi hyöbyffi, futt fe h^uffii maata roitjeleroätte fanfatte 
fettaifen omatefoifen afetnatt, jommoifen maan roapaa fäyttä= 
miS=oifeuS rooipi roafuuttaa, ja fomitea efjboittaa että fruunun 
maihin fuuluroat roiljelyfelpoifet maat eroitettaifiin uutista» 
loista roapaasti fäytettäroiffi. 2B aition etu fomitean mielestä 
riippuu maanroiljelyffett laajentamifesta, ebistymifestä ja maa= 
hän fijoitetun fanfan lifääntyroästä rooimaSta.

SDlntta fomitean mietintöön oroat herrat Nummelin ja 
9(ylanber tehneet roastalaufeet, fumpifin eriffeen, roaiffa tno= 
lemmat famaa periaatetta fannattaroat.

£>erra Nummelin felittää, että fruunun metfiä ©telä= 
©uomesfa jo on liianfiit roähiin fupistettu; niitä ei foroi 
eitfinfään roähentää, päin raastoin pitäifi niitä lifätä. 6ifä
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herra Slummeliriin mielestä olifi fruunun metfiiit juuri mis= 
fään fajottaroa, ne fun roastaifuubesfa faaroat fuuremman 
fa^ataroaran puolesta toifen arroon, fuin mifä niillä nyfyään 
on, ja fosfa ilmaston funnoSfa pitäminen y. m. feifat puo= 
lustaroat aroarain fruunun metfäin fäilyttämistä. £>ra 9tum= 
melin’in arroelun mufaan ei ole mitään tafeita fiitä, että nuo 
fruunun luorouttamat maat tulifiroat tunnotta afutuiffi. ^oS 
metfän tioibotte fopimattomia maapaloja on olemasfa, niihin 
fopifi metfänhoitoroirfamieSten luroatta rafentaa fruunun torp
pia ja niistä fitten muobostetta uutistaloja afianhaaraiit mu» 
faan.

£>erra 31ylaubet’tn roastalaufe on pääafiasfa jotenfin 
faman fuuntainen. 9Jiutta herra SRylanber on huolisfaan fii= 
täfin, että jos fomitean ehbotuffen mufaan ferrasfaan noin 
paljon luoroutetaan fruunun maata uutisafutuffien perustami= 
feffi, finne tulroaifi äfisti mofoma firjaroa jouffo, jofa fytu 
nyttäifi yhteisfunnattista häiriötä ja fefafortoa, fuluttaifi maan 
neitfyeettifen fasroirooimau jäfäliffö=aufeoiffi, joisfa uuben fas= 
routtifuuben fiertofulfua faifi obottaa rouofifatoja, ja roihboiit 
tuo jouffio joutuifi funtalaisten elätettäroäffi. feän roalittaa 
fitäfin, että noitta «paiffafumtan oloihin perehtyneittä maatt: 
roiljelijöittä", jotfa fomitea ehboittaa tutfijalautafuntiin, ei 
rooi otta fitä firoistysfantaa, että h« fyfenifiroät arroostelemaau 
näitä tärfeitä afioita. «Siten faattaifiroat yffityisten ebut joiu 
tua ristiriitaan yleisten etujen fansfa.

Molempien tarfoituffena on, että afiat jäifiroät ennal* 
leitfa metfänhoitohattiunon johbettaroaffi.

Komitean mietinnöstä faamrne tietää 'Suonten pinta: 
alatta, jofa lasfetaan 75,000,000 tynnyrin alan maaffi, ole» 
roait roielä fruunun metfiä lähes 29,000,000 tynnyrin alaa. 
3a tämän aroaran alan roiljelystä ebustaa ainoastaan jofu 
määrä epäluotettaroilla roiljelySoifeuffitta afusteleroia fruunun 
torppia ja metfän roartijoita, joibenfa roiljelyffistä taiffa afuS= 
tuffista on yhtä roähäit hyötyä roaltiotte fuin funniUefaan.
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3oS otaffumme että fiitä on roaan 5,000,000 tynnyrin alaa 
roiljelyfelpoista maata, fiihen luettuna nnljetijöiHe tarpeeEinen 
metfämaafin, ja että fe roapaatt roiljetyffen ataifena faifi 
telmittyä afian mufaifeEe nriljelySfannaEe, niin tuoEa alaEa 
faattaifi elää onneEiSta elämää roäljintään puoli miljonaa 
ilmiötä. SBapaan maanroiljelyffen oljesfa tulift näihin fuu* 
luroat metfät faamaan toifen faltaifeit tjoiboii ja arroon, fuin 
nyfyään fruunun metfiEä on, miten afutuSfa feubusfa ainafitt.

SJfaaitroiljelyffen ja metfänljoibon tuotto=ful)teet huoma* 
taan helposti fiitä, että fuuremmat fahapuut roaatiroat fasrou* 
ajaffeen roähintään 150 rouotta, mutta roiljelysfasnrit fasroa* 
roat jofa rouofi tuloffen antaroiffi. 3os roiljelyffen alaifeöta 
maasta laSfemme tynnyrin alan tuottaman roaan 80 mf. 
rouobeSfa, niin fe 150 rouoteita tuottaifi 12,000 mf. !yoS 
toifelta puolen otaffumme 150 rouoben fuluttua yhbeEä tyu= 
nyrin alaEa oleroan roaiffapa fata feEaiSta fahapuuta, joista 
maffettaifiin 10 mf. fappaleelta, jofa ei fentään rooi oEa 
mahboEiSta, itiin ei tulos fittenfää olifi fuin 1,000 mf. 
93iutta fuinfa paljon 150 rouoben fuluesfa tulee metfäherrain 
ja metfänroartijain palfat tefemään? 9JiaanmieS fitä roastaan 
roaffaa jofa rouofi fruunuEe.

ilmastomme fuhteita filmäEä pitäen, fatfomme fyEä 
hyöbyEifeffi, jopa roälttämättömäffifin, että roiljeEyiEä maiEa 
ja fuiroiEa fanfatEa on puhbistettuja metfiä fopufoiuuuSfa 
roiljelySfuhteifiin, mutta jos nuo arroaamattomat laajat fruiu 
itun metfät foineen ja forpineen pibetäärt ifuisten murtojen 
peittäminä, farfmjen, fufien ja muiben petojen afuinmaina, 
joisfa toifinaan fuloroalfeat, myrsfyt ja muut luonnon tur= 
miot rairoooroat IjäroittämäSfä, futen nyfyään on laita, niin 
on felroää mitä tuo roaifuttaa ilmastoomme, muun muasfa 
huofuen rouofi rouobelta toppumattomasti IjoEaa ja epäter: 
roeeEiStä ilmaa afutuiEefin feubuiEe. Gifä fuinfaan afia pa= 
rantuifi roastafaan, jos nuo laajat fruunun metfät jäifiroät 
metfänhoitohaEituffen yffiitomaifeen hoitoon. 9le pyfyifiroät
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mitä folfoimpina erämaina fanfan yleifeffi turntioffi, estäen 
t)t)ä fasroaroan irtonaifen mäen fijoittumaSta roafinaifen elin* 
feinon h®rjoittamifeen ja pafoittaen fitä fortumaan furjuuteen 
ta î etfimään onneanfa roieraasfa maasfa. 9liin on fäynyt, 
ja niin roaStafin fäy, jos ennen mainitun fomitean mietintöön 
roaStalaufeitten tefijäin tuumat rooitotte pääferoät.

2lfian tuntijat tietäroät fertoa, että fittä lifemmä 30 rouo= 
ien ajalla, jolloin metfänhoitohatlinto on ottut toimeSfa, eli 
nm). 1860— 1887, on ollut fruunun metfänhoiboSta menoja 
19,693,121 mf. ja tuloja 19,149,012 mf., fiis tappiota 
544,109 mf. $o§ fiinä olifi eristystä, niin fai afianomaifet 
oifaiferoat fen.

2Jiitä fiihen pelfoon tulee, että tuo uutiSafufaSten fir* 
jaroa jouffo järfyttäifi yleistä järjestystä, tefifi maat autioiffi 
jäfäliföiffi ja lifäifi föyhäin tjoibon rafitusta, miten toinen 
arrooifa roaStataujeen tefijä huolehtii, niin fitä piöämme tuifi 
perättömänä. Kaiffi roitjelyffetle anastetut alat maaSfamme 
oroat ©aarijärroen ^aaroon ponteroalla, jumalaan luottamalla 
työllä ja lainfuuliaifeHa toimella roaHoitetut tähänfin asti. 
©en on fuomalaisten fitfeyS roaStafin ofottaroa, fun h f̂le 
maan fuobaan roapaa tilaifuuS rooimianfa fäyttämään, forta= 
matta fopimattomilla ja orjaHifiHa metfänhoitofaarooilla. 2Bil= 
jelyffiänfä eiroät he ole ennenfään antioffi jäfäliföffi jättäneet, 
eiroätfä roaStafaan jätä. JjoS josfafin olifi ollut muistutuffen 
aihetta, niin fe on luettaroa fultaisten tuffiaifain anfiofft, 
jotfa faattoiroat maanroiljelijän rappiolle. 2Jiutta fosfa fomi= 
teau efityffen mufaan tuffipuut enfin tulemat pois myytäroäffi, 
niin ei fiitä tule olemaan pelfoa. Muuten on maattroiljelyf= 
feen fijoittunutta roäestöä aina fatfottu yleifesti roaraHifuitbeit 
ja firoeellifyyben pohjaffi, ja fellaijena fe roaStafin tulee ole= 
maan. 9Jhitta irtonainen, liiffuroa työfanfa lifää roairoaiS* 
hoitoa ja ebistää paheita.

Sutfijalautafunnan jäfeniffi luotamme ehbottomasti paif= 
fafunnan oloihin ja roiljelyffiin perehtyneifiin fäytännöHifiin
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miehiin, jos h« toiminnallaan oroat muuten faarouttaneet yleista 
luottamusta.

Äyfymys fruunun maitten ja metfäin roastaijesta fäyt« 
tämifeStä on mitä tärfein feiffa, josta tulee tulemina aifoitta 
riippumaan tutyanfien fanfalaisten onni. ^attituffetta on fiis 
ottut täyfin päteroä fyy ryhtyä 27 p:nä joulufuuta 1877 
annetun afetuffen muuttamifeen. SoiroottaroaSti fomitean el)= 
botuS tuleefin täytäntöön, ©iinä on tofiit joitafuita tnääs 
räyffiä, joita emme fatfo täyfin tarfoituStanfa roaStaaroiffi, 
mutta niistä faamtne eljfä jottoinfin huomauttaa."

£ästä ebeHä olemasta firjoituffesta felroästi huomaa, 
minfä Ijengen Reimolaifia nämä faffi roaStalaufeitten tefijää 
herraa oroat. £oifeSta roaStalaufeen tefijästä, herra 9iumnte= 
liu’ista, ei ote niin fummeffimistafaan, fun tietää, että l)äit 
on metfähallituffen roirfamieS, joilta on totuttu tätä fuoma-- 
laifen fanfan fortoa fyHiffi ttäfemään, fefä heibän mielipiteenpä 
lyyroin jo täsfä afiasfa tunnettu; mutta toifeit roaStalaufeen 
tefijää Rerra 9iytanber’ia on enemmän fummeffittaroa, fyyStä 
fun hän on fanfan fesfuubesfa fesfettä ©aroon maata afuroa 
henfilö, että l)äit roljfeaa näin röytifeättä taroatta fuomenfieltä 
pu£)uroaa fanfaa folroaista, että fe mufa on »firjaroa fanfa: 
jouffio, jofa näitä fruunun maita tulifi afumaait ja niistä 
elatuffenfa faamaan," futen herra 9Jylanber’in fanat raasta: 
laufeeSfa fuuluroat.

(|tr>on mef frnxöoifo=opi$fo.
„UubeSfa ©uomettaresfa" 31:o 37 ro. 1888 on ©rooit 

metfäuf)oito--opiSton johtajan, h^ra 21. 33lomqroift’in roaStauS 
„UubeSja ©uomettaresfa" 9i:o 25 famana rouonna otteefett 
firjoituffeen, josfa firjoituffesfa on U. ©. ehboittanut ©ro o n
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metfänhoito^opiston opetuskielen muuttamista fuomeffi, tain 
opisto yhbistettäroäffi ja muutettaroaffi igelfingisfä olemaan 
polytefnittifeen opistoon ja ©raon metfänl)oito=opisto fuljetta» 
roafft, fyystä !un fe tulee roaltiotte niin fattiiffi eifä ole roaS; 
tannut täfjän asti eifä rooi roaStaifuubeSfafaan roastata fitä 
t.irfoitusta, mitä fittä olifi oifeuS toirooa. — igerra 33:n fir= 
joituffeen on jo „Uufi ©uometar" puolestaan roaStannut fa= 
masfa numerosfa t>erra 33:n firjoituffen alle molempiin fyfy= 
myffiin, jonfa täljben minulla ei ole fiihen lifättäroää fuin 
tärfeitnpiä foljtia afian tobettifeffi felroiffeeffi, fen mufaan fuin 
lasfut ja numerot ofoittaroat, jotfa luulen tobettista fieltä ptu 
huroan.

Dttafaamme tjerra 33:tt firjoituffesta roertauffen ronoffi 
täl)än feuraaroa pätfä.

„2Kitä U. ©:n mietteifin opiston mufa liifanaiftSta 
fustannuffiSta tulee, taljtoifin roäittää että nämät, jotfa roiime 
aifoina eiroät ole itousfeet 24 tuhanteen marffaan rouobeSfa 
ja jotfa fiis roastaaroat forfeimman roirfamieljen palfan, eiroät 
laifinfaan, roerraten tarfoituffeen, moitteenalaifesti rafita roal= 
tion roaroja. -KaaSfa, jonfa rouotuinen metfäntuotteitten 
roientimäärä noufee 50 miljoonaan marffaan, josfa fotomai= 
nen fäytäntö raastaa e£)Eä fuunnitte fantan arroon ja josfa 
metfien yleinen tila on fellainen, että ilman metfätieteettistä 
fjoitoa niitten tuleroaista festäroäifyyttä ja tuottaroaifuutta ei 
rooiba rooimasfa pitää, on furfeaa typerämilifyyttä, että mufa 
fäästäroäifyyben ttimesfä taljbottaifiin eroätä tarpeettifia fus= 
tannuffia metfä=opiSton ylläpitämistä roarten, roaiffapa roielä 
jioufifiroat roäl)än fuuremmiffifin."

SRäin herra $8. firjoittaa ja usfottelee „Uubeit ©uornet; 
taren" lufijoita pilroentafaifitta mielifuroituffittaan ja afian 
tobettinen laita jääpifin hämäryyteen.

3Witä hra 33. ajattelee puoluStaiSfaan enfistäänfin fiinä, 
fuin firjoittaa, ettei mene rouofittain metfä=opiSton ylläpitoon 
fuin 24 tuhannen marfan paifoitte; roaiffa tobetta menee, niin:
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fun U. ©. felittää, ylitfe 30 tuhannen aina 38 tuhanteen 
marffaan ja fitten erittäin opiston hoibettaroisfa olemiin ©rooit 
ja SSefijaon fruunun metjäiu tappiot, jotfa rouofittain uoufe-- 
roat 4 tu^auteen marffaan. — 'Uhitta ei fiitä roielä hyroä. 
£erra 33. ei näy tietäneen roai olififo tobettifeSti jättäytynyt 
tietämättömäffi fiitä, mitenfä paljon @roon metfähoito=opiSs 
toSfa on metfänl;oito--oppila§ tullut roaltioHe feSfimäärin maf* 
lamaan, ©en furoainnee Ijerra 33. lasfea täsfä faifen felroyy* 
ben rouoffi tobedifilla numeroilla.

@roou metfänljoito=opisto on maffanut 26 rouobeSfa 
yl)ben miljoonan faffifataa tuhatta (1,200,000) marffaa pul)= 
basta râ aa ja tällä ajalla on fiinä opetusta nauttinut 60 
oppilaan paifoitte, ja näistä opetusta nauttimista oppilaista 
ei ole inetfänhoitoroiroisfa ollut fuin 30 oppilasta; fiis maf= 
faa roaltiotte roiroisfa oleroieit metfänhoitajien opetus fesfi= 
lurousfa noin 40 tuhannen marfan paifoitte aina oppilas. 
Dnfo fuultu fitä ja rooibaanfo numeroilla tobedifesti tobistaa, 
jotta hyöbyffäimpäinfin oppilaitosten oppilaat oroat misfään 
maasfa roaltiotte niin paljon maffaneet fuin meillä nämä 
Groott oppilaat, jotfa eiroät ote roielä minfäänlaista hyötyä 
tuottaneet roaltiotte enempää fuin yffityfittefään, roaan ainoaS= 
taan puhbasta häroiötä. SOtutta tämäfään ei taiba paljon 
fummaStuttaa hra 31. 33:ta, foSfa hän firjoittaa: „eiroät lai= 
finfaan, roerraten tarfoituffeen, moitteenalaifesti rafita roaltion 
roaroja". ©e näfyy tarfoittaroan fitä, ettei fe tule fyfymyf* 
feenfäätt, jos roaltioroaroja meiteefin roähemtnän eli enemmän, 
roaan niitä pitää panna säästämättä mielifuroituffen luomaan 
foetuffeen roielä eteenfin päin, niin fuin täljänfin asti 26 rouos 
ben ajalla ilmalinuoisfa uneffiesfa on menetetty — enfifftfin 
metfäopistoon 1,200,000 marffaa ja fitten tämän fumrnan 
hebelmistä on feurauffena ottut roaltion maitten ja metfäin 
fanomaton tappio.

3Bielä firjoittaa hra 31. S . :  „3)iaaSfa, jonfa rouotuinen 
metfätuotteiben roientimäärä noufee 50 miljoonaan marffaan,



josfa fotomainen fäytäntö raastaa el)fä fuuttnille lamaa arrooa'',
— fiis pE)teenfä 100 miljoonaa marffaa, miitfä herra 31. S .  
on täsfä aprifoinut. — SJiutta mitä hra 21. 33. tällä felityf= 
fettä tarfoittaa? Git)än fe funlu raäljääfään tähän afiaan, jos 
tämän roertainen pnutaroaran liite onfin ©uomesfa rauofittain, 
fun ne oroat melfein faiffi yffityisten metfistä lähteneet eifä 
fruunun muuta fuin nimeffi; ei tämmöinen erel)byttäroä lasfu 
olifi pitänyt erehbyffisfäfään puifal)taa hra 21. 23:n felityffeen. 
2Bai olififo hra 21. 23. niin ajattelematta fefaantunut mieli; 
furaitustenfa roaifutuffeSta, että luulifi yffityistenfin fäyttäneen 
ja fäyttäroän metfänhoitajia, jotfa Gro on opistosfa oroat ope= 
tuffenfa faaneet ja fäyttäfiroät niitä roielä eteenfinpäin hyö= 
byffeen. $0S niin on tobeUafin hra 21. 23. luullut, niin fiiitä 
hän on ifosti erehtynyt. S illä  ne yffityifet, jotfa metfänl)oi= 
tajia fäyttäroät metfänhoitonfa opettajina ja tteuroojina, oroat 
niin harroat/ jotta fe hyöty, mifä näistä metfänhoiiajista 
yffityifiEe tulee, ei fannata oEenfaan Grooifilla metfä=opiSton 
olemista jatfaa — roähemmin roielä fruunun maitten ja met= 
fien tähtien, fosfa ei ole enempää 30 rouoben ajalla fruunun 
maista ja metfistä faatu fuin 20 miljoonan marfan paifoiUe 
ja famatta ajalla on metfähallituffen ja metfänhoitoroirfa= 
miesten y. m. menot fahbeffattafataa tuhatta marffaa enem= 
mät. S i is  ei mitään hyötyä, roaan metfät oroat menneet 
iltnaifeffi. Sulot ja menot oroat täten plus menoja ja miinus 
tuloja ruuitun maista ja metfistä. Se on, että tulot puista 
y. m. niin fuin maista oroat menneet, mutta ei roähääfään 
hyödyttäneet. Säsfä tapauffesfa olifi ollut paljoa ebullifempi, 
fun ei olifi fruunun maita mitään liifutettu, niin olifihan 
ebes tämä paifaaHaan, ja fun Gro o n opistoa ei olifi oEut ole= 
masfafaan, niin ei olifi 1,200,000 marffaafaan nyt hufasfa.

■Käin afian oEen on jo pitfästä fofemuffesta felroästi 
haroaittu, ettei oEenfaan tneiEä erityistä metfäopistoa tarroita. 
Se määrä fuin meiEä metfänhoitajia tarroitaan, ne airoan 
hyttiin rooibaan roalmistaa polytefniEifesfa opistosfa, ja jos
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roielä fitäfin roalitettaifiin, ettei niitä fieLlä niin (jyroiä faataifi 
fuin ne pitäifi olla, niin ennenhän niitä fitten, roaiffa roaltion 
roaroiHa, joitfun aina lähettää ulfomaiHe inetfänljoitotiebettä 
oppimaan, jofa forfeintaan tulifi 4,000 marffaa ferrallaait 
femmoinen oppintatfa tnaffamaan.

SUletfän fasroatus= ja hoitotieteettifiä metfänhoitajia emme 
tarroitfe fuin yljbeit aina läänisfä, niin roaltion fuin yffityis= 
tenfin metfänEjoitoa roarten, fiis yhteenfä 8 fofo maasfamme, 
ei yhtään enempää. 9ttin fauroaffi fuin fruunun maat oroat 
roielä taloiffi muuttumatta, faabaan metfäafiain toimeen fyllin 
fofeneita miehiä tottuneista ja afian ymmärtäroäifistä tutti: 
avomielistä Ijuofeada palfatla, fun faaroat roain fruunun mailta 
afumuffen, josfa Reillä on tilaifuutta roiljelyffiä pitää, joten ei 
tarroitfe jos forfeintaan 1,000 marffaa rouobeSfa ntaffaa raha» 
palffaa.

Sos £elfingisfä polytefniHifesfa opistosia aijotaan roielä 
metfänRoito--opetusta jatfaa, fitten fun on Groon opisto laf= 
fautettu, niin on afian ebuu ja Ejyöbyit täRben tarpeellinen 
ferrasfaan muuttaa opetuŜ otjjelma fuomenfieltfeffi, fiitä ne 
roirfamieljet, jotfa tästä opistosta lähetetään, tulemat toimi
maan puhtaasti fuomenfielifen fanfan fesfuubesfa, fun ruotfin- 
fieltä puhuroisfa paiffafuttnisfa ei ole fruunun maita ja metfiä 
ollenfaan, niin ei fieHä metfänhoitajiafaan tarroita.

* **

Dtettafoon roertauffen rouoffi tähän joittenfuitten @uro: 
pan roaltafuntain roaltion maitten — metfien ja tilusten rouo= 
tuifet tulot, niin niistä huomaa roähänfin ajatteleroa, minfä= 
laifet tulot roaltiotte on oifein järjestetystä ja hoibetuista 
maista ja metfistä, roaiffa ne oroat paljon pienemmät alaU 
tanfa fuhteellifesti meibän roaltion maitten ja metfien tperra-- 
ten; efimerfiffi:
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9iuotfiSfa faabaau rouofittain roaltion maista — metfistä 
ja tiluffista 6,160,000. — ^reuSfiSfa puuhasta tuloa rouo= 
fittain 51,756,250 — ja 9tansfasfa rouofittain 47,561,000 
marffaa. Siiin tästä felroäsi näRbään, että meibän roaltion 
mailla ja tnetfiHä ei ole ollut roielä täRän asti mitään jär
jellistä hoitoa, roaan fotonaan on mennyt nurinpäin ja menee 
eteenfinpäin jos famaa järjestelmää pibetään fun täljän asti.

«-SoppuCattfe.

Mitä faatuja metfäraRoja, jotfa järjellifellä tnyönnillä 
olifi roaltion metfistä faatu, olifi jo alusta altain ollut fan= 
gen tarpeellinen ja fuotaroafin täyttää rouofittain jofu määrä 
niitten ifoin foitten ja forpien fuiroaamifeen, mitta Dulun ja 
Kuopion lääneisfä niin fruunun fuin yffityistenfin mailla 
oroat. Säliä feinoHa olifi faatu Railat maastamme Ramia* 
mään ja ne roetelät fuot ja forroet, jotta roielä toistaifeffi 
olifiroat jääneet ja jääroät roiljelemättä, olifiroat faSroaneet ja 
fasroaifiroat monin metroin paremmin metfää fuin ne tuimaa; 
matta fasmaroat. — Slinafin olifi tarpeen roaatima ja toiroot= 
taroa että Rallituffemtne rupeifi tästä ebespäiu näin tefemään, 
että uRraifi minfäänlaifista ennaffoluuloista Ruotimatta joiu 
fun fata tuRatta roarffaa rouofittain niin fauroan fuin faiffi 
maamme fuot ja forroet tulifi fuiroatuiffi fruunun metfistä 
faabuista metfäraRoista.

* **

äJJeibän yffityifetfin maanomistajat oroat roielä täRän 
asti airoan järjettömästi ja RaaSfaamaHa ntyöneet tnetfiään; 
enfiffifin liian pieneen ja toifeffi airoan huolimattomasti ilman 
minfäänlaista ebeltäpäin taroaranfa arroostelua. 2Bälttämät=
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tömän tarpeellista on aina ebeltäpäin, fun aifoo mitä of aa 
metfästänfä rnpöbä, lufea tarffaatt fiitä paffuubesta, mistä 
milloinfin mpöpi, että tietää, fuinfa paljon fiittä puita on ja 
mitenfä paffuja ja Rproiä ne oroat, joten tietää oifean ja 
ajanmufaifett Rinnan taroaralleen määrätä;! eifä pitäifi Rte= 
nompaan rnpöbä fuin 9 fppnärän forfeubelta 9=tuumaifet ja 
fitä ifomtnat.



.

T



Eräytymispäivä

-4. V 1350
1 1 .0 9 .1 9 8 5
l b . i t > ,  f f

Kirja on palautettava viimeistään eräytymispäivänä. J  
ei palauteta määräajan kuluessa* on lainaajan maksetta 
hästymissakkoa 5 markkaa päivältä.
2782— 49 .






