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Kirj. t ■

Adolf Burgman.

Metsähallinnon liiketoiminnan alkuvaiheet ja yleinen kehitys.

Vuonna 1851 perustettiin meillä väliaikainen metsähallitus, 
aluksi maanmittaushallituksen yhteyteen, ja toukok. 13 p. 1859 
ilmestyi ohjesääntö »koskeva kruununmetsäin hallitusta vSuo- 
men Suuriruhtinaanmaassa».

Ensimmäisiä tehtäviä, jonka metsähallinnon tuli ratkaista, 
oli kysymys siitä, kuinka valtion laajojen metsien yli-ikäisiä 
puuvarastoja edullisimmin saattaisi hyväksi käyttää. Jo muu
tama vuosi tätä ennen oli senaattiin jätetty ostotarjouksia 
sahapuista valtionmetsistä, joskaan ne eivät olleet johtaneet 
kauppoihin. Vaikka kohta metsähallituksen tultua peruste
tuksi jo onnistuttiinkin päättämään ensimmäiset sahapuu- 
kaupat, oli taloudellinen tulos metsähallinnon toiminnasta 
kuitenkin vielä kauan siksi huono, että vasta v:sta 1879 lukien 
tulot säännöllisesti riittivät menojen peittämiseen. Vielä seu
raavillakin vuosikymmeninä olivat tulokset sangen epätyy
dyttäviä. Tämän johdosta nostettiin jo kohta metsähallituksen 
perustamisen jälkeen kysymys sen lakkauttamisesta. Myöskin 
myöhemmin, lyhyempien ja pitempien väliaikojen jälkeen, on 
valtionmetsien hallinto ollut enemmän tai vähemmän ankaran 
arvostelun esineenä. Arvostelijat eivät kuitenkaan useimmiten 
ole huomanneet valtionmaiden valtavan pääosan varsin epä
edullista sijoitusta. Varsinaisista valtionmetsistä sijaitsee ni
mittäin suunnilleen 4 5 Oulun läänissä, vieläpä lähes puolet 
napapiirinkin pohjoispuolella, ja jäljellä oleva 1 5 011 etupäässä 
vedenjakajaseuduilla, kaukana valtavesistöistä ja asutuskes
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kuksista, missä kuljetussuhteet ovat puutteelliset ja menekki- 
mahdollisuudet sen johdosta varsi il rajoitetut, jotapaitsi nämä 
valtiolle yhteis- ja liikamaina jääneet alueet ovat, kuten var
sinkin uudemmat tutkimukset # osoittavat, valtakuntamme 
laihimpia metsämaita. Koko valtionmetsien 14 106 859 ha:iin 
nousevasta pinta-alasta on viljeltyä maata ja tontteja 166 166 
ha, kasvullista metsämaata 6 009 783 ha, kehnokasvuista metsä
maata n. 2 523 274 ha, metsätöntä joutomaata 4 886 037 ha 
ja vesiä 521 599 ha. Puuvarasto valtionmetsissä on arvioitu 
nousevan 603 milj. k.-m3:iin, josta tukkipuita i .3 m. korkeu
delta 25 cm. täyttäviä ja suurempia 2 11 162 000 kpl. Huo
lii attavimpana piirteenä näissä metsissä on nuorimpien ikä
luokkien suhteellinen vähyys, etenkin Pohjois-Suomessa. Keski- 
kuutiomäärä hehtaaria kohden valtionmetsissä onkin Oulun 
läänissä kasvullisilla metsämailla 64.2j ii3 ja maan eteläpuolis- 
kolla 138.2 m,3 jota vastoin vastaavat numerot yksityismet
sissä ovat 52.4 ja 76.8. Juokseva vuotuinen kuutiokasvu varsi
naisten valtionmaiden metsähehtaaria kohden nousee keski
määrin ainoastaan o.91 m3:iin ja valtion virkatalojen metsissä 
3 .20 m3:iin, samalla kuin se valtakunnan yksityismetsissä tekee 
2.52 m3. Varsinaisten valtionmetsien kasvun pienemmyys 
johtuu siitä, että nämä metsät, kuten jo mainittiin, pääasialli
sesti sijaitsevat Pohjois-Suomen karuimmilla metsämailla.

Viime aikoina taas on esiintynyt arvostelijoita, jotka kat
sovat metsähallinnon liian yksipuolisesti pitävän valtion puolta 
kantaen puiden ostajilta kohtuuttoman korkeita kantovuokria 
puistaan ja esittävät, että valtionmetsistä olisi teollisuuslai
toksille luovutettava näiden tarvitsemat raaka-aineet mah
dollisimman alhaisista hinnoista, perustellen tätä sillä, että 
valtio verojen muodossa oikeudenmukaisimmin saattaisi periä 
osansa liikevoitosta. Myöskin väitetään valtion olevan liian 
pidättyväinen myyntipolitiikassaan, vaikka vuosittain huuto
kaupatuista puueristä huomattava osa, kuten alempana osoite
taan, jää kokonaan tarjouksia vaille.

Valtionmetsien epäedullisen aseman johdosta ei alkuvuo
sina metsähallituksen tultua perustetuksi saatu kaupaksi muuta 
kuin järeimpiä tukkipuita edullisimmin sijaitsevista hoito
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alueista. Mutta sikäli kuin rautatieverkoston laajentuessa ja 
pääuittoväylien tultua kuntoonsaatetuksi kulkuneuvot para
nivat ja uusia puuta jalostavia tehdaslaitoksia rakennettiin, 
eivät ainoastaan sahapuiden myyntimahdollisuudet lisään
tyneet, vaan syntyi vähitellen kysyntää pienemmällekin puu

tavaralle valtionmetsistä. V:sta 1860 alkaen tarjottiin valtion
metsistä säännöllisesti tukkipuita myytäväksi julkisilla huuto
kaupoilla, jotapaitsi myöskin ennen pitkää huomattavia eriä 
myytiin pitkäaikaisilla välikirjakaupoilla. Niinpä oikeutettiin 
maanviljelysneuvos J. G. Schatelowitz v. 1865 erinäisin ehdoin 
vuosittain 15—20 vuoden ajalla hakkuuttamaan valtionmet
sistä Päijänteen vesistön varsilta 40 000 sahapuuta. Loppu
puolella 1860-lukua esiintyvät kauppaneuvokset J. G. ja C. J. 
Bergbom suurehkojen sahapuuerien ostajina Pohjois-Suomen 
valtionmetsistä, ja v. 1871 tavataan ensimmäiset ruotsinmaa
laiset ostajat Pohjois-Suomessa.

Kuitenkin oli rahallinen tulos valtion metsätaloudesta kauan 
aikaa sangen vaatimaton, joka parhaiten näkyy allaolevästä
taulukosta:

Säästöä tai
Vuonna Tuloja mk Menoja mk tappiota(-) mk

1 8 6 1  ...............................  1 0 1 2 8 3  3 6 4 9 5 5  — 2 6 3 6 7 2
1 8 6 5  ...............................  1 9 7  9 3 7  4 4 2 2 2 1  — 2 4 4 2 8 4
1 8 7 0  ...............................  2 0 4 8 4 8  4 2 7  7 9 6  — 2 2 2 9 4 8
1 8 7 5  ...............................  1 6 6 1  4 4 5  5 6 8  6 1 9  1 0 9 2  8 2 6
1 8 8 0  ...............................  9 8 6 7 5 1  6 7 7  9 6 5  3 0 8  7 8 6
1 8 8 5  ...............................  1 2 7 9  1 8 7  7 3 5  5 6 9  5 4 3  6 i 8
1 8 9 0  ................................ 2 1 6 6  6 4 0  7 8 2  5 3 4  1 3 8 4  1 0 6

Vuoteen 1902 asti toimitettiin puiden myynnit melkein 
yksinomaan siten, että puut metsähallinnon puolesta ainoas
taan leimattiin ja ostaja toimitti hakkuun. Sen jälkeen on yhä 
suuremmassa määrässä ruvettu toimittamaan hankintamyvn- 
tejä, jolloin metsähallinto toimittaa sekä hakkuun että ajon 
ja usein vielä kuljetuksen kulutuspaikoillekin. Nämä han- 
kintamyynnit tulivat ensin käytäntöön n. s. halko- ja rata- 
pölkkyhankintoina valtion rautateille, mutta koska yksipuo
lista halonhankintaakaan ei voida toimittaa täysin metsän
hoidon ja metsätalouden vaatimusten mukaan, niin on tämä 
johtanut siihen, että metsähallinnon hankinnat nyttemmin
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käsittävät kaikenlaista puutavaraa, kuten tukkeja, halkoja, 
propsia, hiomo- ja faneeripuita, tulitikkuhaapoja, ratapölk
kyjä, piiroja, parruja y. m. Enimmät hankinnat toimitetaan 
nykyään metsänhoidollisina puhdistus- ja uudistushakkuina 
vanhoilla tukinhakkuualoilla. Näiden hankintatöiden tuotta
vuutta valaisee parhaiten seuraava taulukko:

Vuonna Menoja mk Tuloja mk Kantorahaa mk
1918   9 537 275:71  15 713 0 1 ^ 3 5  6 17574 3 :6 4
I9J9 ........................ 1 1 3 00 80 4 : 4 1  2 1 35 24 9 3 :5 9  1005 168 9 : 1 8
1920 ........................ 1 1 6 54 38 8 :2 0  268 2 1359 :57  1 5 1 6 6 9 7 1 : 3 7
1921 ........................ 25 714 897: 42 50 109 707: 09 24394809:67
1922 ........................ 2 3425246 :23  4 6 3 5 5 1 1 8 : 1 3  2292987 1 :90
1923 ........................ 2 53 1 14 69 :6 8  59902846:75 34 591 377:07
1924 ........................ 29750914 :97  63428354:60 33 677 439:63

Kokemus maista, joissa metsätalous on edistyneemmällä 
kannalla, viittaa siihen, että mitä enemmän metsätalous ke
hittyy, sitä suuremmassa määrässä on hakkuut kehitettävä 
juuri hankintahakkuiksi. Niillä onkin hyvin toimitettuina 
useita etuja kannoltamyyntien rinnalla. Paitsi sitä, että täl
löin puiden hakkuu- ja kuljetustoiminnastakin kertyvä voitto 
koituu yhteiskunnan hyväksi, voidaan yleensä valmiille tava
ralle, joka on kuljetettu tai tilauksesta kuljetetaan liike- ja 
kulutuspaikoille, saada helpommin ostajia, kuin jos ostajat 
pakotetaan puut itse hakkuuttamaan, jotapaitsi valtio hankinta- 
hakkuilla voi, kuten viimeaikainen kokemus osoittaa, tehok
kaasti lieventää työttömyyttä, sijoittamalla hakkuut seutuihin, 
missä työttömyys on uhkaavin. Näiden töiden varassa, sikäli 
kuin ne kehitetään vuosittain jatkuviksi, voidaan myös kiinnit
tää irtolaisväestöäkin maahan ja täten edistää valtionmaiden 
järkiperäistä asuttamista.

Metsähallinnon hankinnat antoivat myöskin välittömästi 
aiheen valtion sahaustoiminnalle. Kun Siuron asemalle han
kittiin halkoja ja ratapölkkyjä valtionrautateille ja kun rauta
teitä varten tarvittiin myöskin sahatavaraa, rakennettiin v. 
1905 ensimmäinen metsähallituksen alainen sahalaitos yhdellä 
raamilla ylempänä mainitun aseman läheisyyteen. V. 1909 
valtio osti Kevätniemen 2-raamisen sahan Lieksanjoen suussa
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Pielisjärven pitäjässä, ja samana vuonna rakennettiin Sukevan 
aseman luo Savon radan varrelle halkolaitos, j onka tarkoituksena 
oli hankkia ja jalostaa puutavaraa etupäässä valtionrautateitä 
varten Sukevan järven ja siihen laskevien vesistöjen ympärillä 
olevista valtionmetsistä Iisalmen ja Paltamon hoitoalueissa. 
Seuraavana vuonna hankittiin halkolaitokseen pienempi saha- 
raami ja toinen katkaisusirkkeli. Vuonna 19 11 hankittiin sa
halle toinen raami ja voimalaitokselle toinen lokomobiili. Sa
mana vuonna varustettiin myöskin Siuron saha toisella raa
milla.

Pääasiallisesti toimivat nämä kolme sahaa vv. 1905—1910 
eräänlaisina valtion kotitarvesahoina ratapölkkyjen, halkojee 
ja sahatun tavaran hankkimista varten valtionrautateillä 
Alussa ei näiltä myyty tavaraa yksityisille ostajille lainkaan ja 
myöhemminkin ainoastaan mikäli sahojen ympäristöpaikka- 
kunnilla rakennus- y. m. kulutustarkoituksiin oli kysyntää. 
Sahojen hakkuut sijoitettiin useimmiten entisille tukinhakkuu- 
alueille, jotka näillä hakkuilla saatiin peratuiksi uudistumis- 
kuntoon. Täten saatiin sitäpaitsi hoitoalueista edes jonkinlai
sella kantohinnalla menekkiä perkauspuille, joita niihin aikoihin 
yksityiset eivät halunneet ostaa, kilpailu raakatavarasta kun 
oli pieni eikä vielä siihen aikaan pakottanut sahaliikkeitä käyt
tämään pienempää puuta raaka-aineena. Tässä suhteessa «vat 
valtion kolme vanhempaa sahaa, kukin aikanaan ja •maila 
hankinta-alueellaan, tehneet merkityksellistä työtä, j#skin 
taloudellinen tulos alussa ei ollutkaan loistava.

Samanaikaisesti kuin metsähallitus hankintahakkuilla ja 
pienemmässä mitassa itse jalostamalla puutavaraa koetti lisätä 
menekkiä Etelä- ja Keski-Suomen valtionmetsistä, heräsi myös
kin jälleen harrastus sopimus- eli konsessionikauppojen avulla 
parantaa menekkiä Pohjois-Suomen valtionmetsistä. Konses- 
sionipolitiikan päätarkoituksena oli hankkia näiden laajojen 
alueiden puuvarastoille menekkiä koettamalla saada synty
mään uusia elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä liikkeitä pitkä
aikaisten ja ostajille edullisten konsessionien avulla, jotka tur
vaisivat uusien liikkeiden raakaainetarpeen vuosiksi eteenpäin, 
Kaikkiaan myytiin vv. 1909—1917 yhteensä noin 6.7 milj.
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sahapuurunkoa ja 4^ niilj. m3 pientä puuta, etenkin paperi- 
puuta, 4—20 vuoden ottoajajla. Konsessionipolitiikka, jossa 
ei kuitenkaan menetelty johdonmukaisesti, vaan annettiin 
konsessionej a myöskin vanhoille voimakkaille liikkeille, on 
kuitenkin kokonaan epäonnistunut ja johtanut suureksi osaksi 
aivan päinvastaisiin tuloksiin, kuin mitä oli tarkoitettu, ja ne 
ovat pitkät ajat olleet mitä pahimpana jarruna valtion metsä
tulojen kohoamiselle. Syntymään saadut uudet liikkeet eivät 
useinkaan osoittautuneet elinvoimaisiksi, ja useissa tapauksissa 
ne joutuivat konsessioneineen entisten liikkeiden haltuun. Esi
merkkeinä tällaisista mainittakoon Rovaniemen Höyrysaha Oy 
ja Kemi joensuu Ab, jotka ovat joutuneet Kemi Oy: lie, jonka 
valta-asema tämän nojalla on yhä vahvistunut, sekä Kajaanin 
Puutavaraosakeyhtiö, elinvoimaisin valtion konsessioneilla kan
nattaneista liikkeistä, jonka osake-enemmistö toista vuotta 
sitten siirtyi Ab Uleä Osakeyhtiölle, joka täten vapautui mer
kittävimmästä kilpailij astaan Ouluj oen vesistöalueella. Kun 
lisäksi konsessionipuista maksettavat hinnat, jotka alunperinkin 
olivat määrätyt alhaisiksi ja maailmansodan lopussa ja jälkeen 
tapahtuneen rahanarvon alenemisen johdosta kävivät niin 
mitättömiksi, että useissa tapauksissa tuskin leimauskustan- 
nukset on saatu peitetyiksi, ei konsessionien avulla saavute
tusta lisämenekistä ole ollut odotettua hyötyä, vaan päinvas
toin siitä useinkin on ollut suoranaista vahinkoa.

Esimerkkinä senaikuisista konsessionimyynneistä mainit
takoon tässä muutamia suurempia.

Vuonna 1910 myytiin: Seittenkari Puutavaraosakeyhtiölle 
(The Seskar \Y00d Ivtd) 4 vuoden hakkuuaj alla 450 000 saha- 
puuta 4 vuoden ajalla, toisissa hoitoalueissa Smk:sta 2: — a3: -j~ 
rungolta ja toisissa Smk:sta 7: — ä 8: 50 kuutiometriltä.

Kemijoensuun Ab.-nimiselle yhtiölle yhteensä 1 000 000 
sahapuuta 10 vuoden hakkuuajalla 7 :— ä8:5o markan hin
nasta k.-m3:ltä.

Oy W. Rosenlew & C:o Ab.lle 1000 000 sahapuuta 10 
vuoden hakkuuajalla samasta hinnasta kuin edellisessä kau
passa. Kaikki näihin kauppoihin sisältyvät puut oli leimat
tava Kemijoen vesistön varsilla olevista kruununmetsistä.
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! V. 19 11 sai Vuojoki Gods Ab niminen yhtiö oikeuden hak
kauttaa Iijoen vesistön varsilla olevista valtionmetsistä 600 000 
sahapuuta 8 vuoden aikana 7 :— ä. 8: 50 markan hinnasta 
k.-m3:ltä.

Samana vuonna myytiin Keski-Suomen valtionmetsistä 
vuorineuvos Wilhelm Schaumanille yhteensä enintään 100 000 
m3 koivu- ja 30 000 m3 haapa- ja leppätukkeja. Hinta oli koi
vuista 3: — ä 5: — mk. k.-m3:ltä ja muista puista 30 % alempi 
ja ottoaika 8 vuotta.

Puuvanuketeollisuuden kehittämiseksi myytiin v. 1912 
kauppaneuvos H. R. Sandbergille ja Oy W. Rosenlew & C:o 
Ab:lle kummallekin Ylitornion, Turtolan ja Kolarin hoito
alueista 8 vuoden hakkuuajalla 250 000 m3 hiomokuusia eh
dolla, että kumpikin perustaa ajanmukaisen puuhiomotehtaan 
Tornionjoen tai jonkin sen alkujoen varrelle Suomen puolelle. 
Hinta vaihteli 1 mk. 20- pennistä 1 mk. 60 penniin m3:ltä.

Samassa tarkoituksessa päätettiin v. 1914 Kemi Osake
yhtiön kanssa 1 100 000 m3 hiomokuusia käsittävä kauppa 
hintaan 1 mk. 30 p. ä 2 mk. 30 p. pr. k.-m3 ja lisäksi 10 % koroi- 
tuksella io.ntenä vuotena ja 2 % koroituksella sen jälkeen vuo
sittain. Hakkuuaika oli 20 vuotta maailmansodan päättymi
sestä luettuna ja puut leimattava erinäisistä hoitoalueista Kemi
joen vesistöalueen valtionmetsistä.

Vuonna 1916 tehdyllä kauppakirjalla myönnettiin Vuojoki 
Gods Ab nimiselle yhtiölle hakkuuoikeus 800 000 k.-m3:iin 
hiomokuusia Iijoen vesistön uittoväylien varsilta 20 vuoden 
ottoajalla ja Smk. 1: 60 ä 2: 60 hinnasta m3 ja samoilla koroi- 
tuksilla kuin edellisessä kaupassa.

Maailmansodan jälkeen ei pitkäaikaisia konsessionikaup- 
poja, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, enää tehty. V. 1921 
päätettiin nimittäin valtioneuvoston määräyksestä »Aktiebolag 
Virginia» nimisen ruotsinmaalaisen yhtymän kanssa 3 milj. 
sahapuuta käsittävä kauppa Lapin-, Kemin- ja Iin tarkastus- 
piireistä, 6 vuoden hakkuuajalla, jonka ajan ostaja pienem
mällä hinnankoroituksella vielä saattaa jatkaa kolmella vuo
della.

Huutokauppamyynneillä oli aikaisemmin aivan ratkaiseva
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merkitys ja tulee huutokaupoilla todennäköisesti yhä edel
leenkin olemaan merkityksensä, vaikka käsi- ja etenkin väli- 
kirjakaupoilla on ruvettu myymään suhteellisesti yhä suu
rempia puueriä, mikä selviää seuraavista luvuista, jotka osoit
tavat suhteellisia myyntiarvoja.

Vuosi Huutokaupalla Välikirjakaupalla Käsikaupalla
1 9 1 1  ................................................ 7 5 - 1 0 %  2 I . 6o %  3 - 3 0 %
1912 ........................  64.10 ,, 3T-20 ,, 4-70 ,,
1 913 ................................  63.26,, 31 *86 ,, 4 - 9 8 , ,
*9*4 .................... 63.14,, 32.39,, 4-47,,
*9*5 ................................  44-76,, 48-59,, 6.65,,
t 9 j 6  ............................. ..................  45 -0 8  , ,  4 7 .4 7 , ,  7 -4 5 , ,
19 l 7  ...............................................  4 4 - 8 7 , ,  4 5 - 6 8 , ,  9-45 , ,
i 9 T8  ................................................ 7 2 -60 , ,  19 - 4 1  , ,  7.99 , ,
1 9 1 9  ....................... ...................  7 1 .4 1 , ,  2 3 .2 3 ,, 5 -3 6 ,,
1920 ................................  35-80 ,, 6 ,1 .08  ,» 3-i2,,
1 9 2 1  ................................................  4-84 , ,  90 -11 >> 5-05 , ,
1 9 2 2  ................................................  4 5 -3 5  , ,  47 -63 , ,  7-02 , ,
t 9 2 3 ................................................  48 .67  , ,  4 3 - 4 7 , ,  7 - 8 6 , ,

N. s. käsikauppamyynti oli alkuaan ja on yhä vieläkin Poh- 
jois-Suomessa eräänlaista paikallista avustustoimintaa, s. o. 
tarvitseville myydään hyvin huokeasta hinnasta valtionmet
sistä kotitarvepuuta. Sellaisena myyntinä se luonnollisesti ei 
ole paljoakaan tuottanut. Nykyään se kuitenkin on yhä enem
män kehittymässä valtion metsätalouden vähittäismyynti- 
kaupaksi, vaikka se seikka, että juuri ne seudut, joissa valtion
metsät sijaitsevat, yleensä ovat Suomen metsäisimmät, asettaa 
tällaisille myynneille suhteellisesti ahtaat rajat.

Kun sahateollisuus lähivuosina ennen maailmansotaa työs
kenteli nousukonjunktuurin merkeissä, jäi yleishuutokaupoilla 
valtionmetsistä tarjotuista sahapuista varsin pieni määrä tar
jouksia vaille. Niinpä v. 19 11 jäi ainoastaan o.8 % ilman tar
jouksia, ja v. 1912 tehtiin tarjouksia kaikista huutokaupatuista 
sahapuista, eikä v. 1913 jäänyt kuin 3-0 % ilman tarjouksia. 
Tarjotuista puista myytiin v. 19 11 70.9 %, v. 1912 74.4 % ja 
v. 1913 77.1 °/..

vSota-aika ja sen jälkeiset valuutta- v. m. vaikeudet kaupan 
ja liike-elämän alalla ovat suuressa määrin vaikeuttaneet saha
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puiden myyntiä valtionmetsistä. Tätä osoittaa parhaiten seu- 
raava yhdistelmä yleishuutokauppojen tuloksista.

Tarjolla ollut Huutamatta Hylättyjä Hyväksyttyjä
Vuonna sahapuuta jäi % huutoja % huuto j

1914 ---- .. 2 673579 10.7 48.3 41-0
1915 ---- .. 2 5 5 16 4 2 10.1 27.7 62.2
1916 . . . . 2 372 466 8.5 39-7 51.8
1917 ---- .. 2 5  66 944 36.0 27.0 37-0
1918 . . . . • • 3 505 955 34-s 35-4 30.3
1919, VIII . .  3 129 318 4°-8 41.4 17.8
1919, X I .. 3668039 26.6 46.6 26.8
1920, VIII ..  346 4 126 27.0 48.3 24.7
1920, X  . . . . 1 008 559 14-4 44-3 4 i -3
1921 . . . . . .  4034 580 76.0 18.0 6.0
1922 . . . . .. 3 127 506 39-o 33-o 28.0
1923 — .. 2 593 066 18.0 44-0 38.0
1924 — .. 3 1 452 80 32.0 49-0 19-0

Huutokauppojen jälkeen ovat ostajat kuitenkin useimmiten 
tehneet koroitettuja tarjouksia, joiden perusteella välikirja- 
kaupoilla on myyty varsin huomattavia määriä sahapuita. 
Yleishuutokauppojen ohella on myös toimeenpantu n. s. pai- 
kallishuutokauppoja, joissa yleensä on myyty halpa-arvoisem
paa tavaraa kuin yleisissä tukkihuutokaupoissa, jota paitsi 
huonompaa tavaraa on vuosittain myyty suljetuin tarjouksin.

Vaikkakin pääasiallisimmat puumäärät on vapaassa kil
pailussa tarjottu myytäviksi, ei valtion puukauppa voi kehittyä 
riittävän joustavaksi jos, kuten valtiontilintarkastajat vuotta 
1923 koskevassa kertomuksessaan esittävät, määrättäisiin, että 
lukuun ottamatta paikallistaneetta varten tapahtuvia hak
kauksia, valtionmetsistä ei luovuteta raakatavaraa ilman edellä- 
käypää kilpatarjontaa. Sahapuuhakkausaloille valtionmetsiin 
jää suuret määrät sellaisia pienempiä tukkipuita, viallisia 
puita ja varsinkin kaikenlaatuista pientä puuta, joka on saa
tava poistetuksi, jotta hakkausalat saataisiin kuntoon. Kun 
tällaisia puueriä on vaikea myydä yhteisen yksikköhinnan 
(esim. m3:ltä) mukaan, vaan on*hinta määrättävä erikseen 
saha-, hiomo-, halko- y. m. puista, on niitä usein vaikea myydä 
julkisella huutokaupalla tai n. s. suljetuin tarjouksinkaan. 
Onkin monasti osoittautunut edullisemmaksi myydä näiltä 
alueilta hakattavat puut välikirjakaupoilla. Huomattavimmat
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ostajat tällaisille, ilman edelläkäypää kilpailua, myydyille puu- 
erille ovat olleet Diesen Wood C:o, Ab W. Gutzeit & C:o, Ab 
Tornator, Kajaanin Puutavaraosakeyhtiö ja Hammaren & 
C:o Ab. Kun ei myöskään ole syytä vaikeuttaa ostajille puiden 
ulosottoa valtionmetsistä, on ostajalle, jolle syystä tai toisesta 
on jäänyt yksinäinen leimikko pitemmälle eli vaikeammalle 
uittoväylälle, siinä tapauksessa, että sopivia leimikoita on ollut 
ja ostaja on tarjonnut kohtuullisen hyvän hinnan, välikirja- 
kaupalla hänelle myyty lisää puita ilman kilpailua. Kuitenkin 
on asetuksen mukaan puiden myynnistä valtionmetsistä touko
kuun 26 p:ltä 1922 tällaisissa myynneissä, kun on ollut kysymys 
suuremmista puueristä, asiasta neuvoteltu maatalousministeriön 
kanssa.

Paitsi suuria määriä propsia, hiomopuita ja halkoja on 
viime vuosina valtionmetsistä myyty seuraava määrä saha- 
puita ilman edelläkäypää kilpailua:

Vuonna 1921 ....................................  612 613 kpl.
,, 1922 ....................................  696876 ,,

1923 ....................................  442 143 „
1924 ....................................  290252 „

Koko hakkausmäärä valtionmetsissä on ollut:
Koko määrä k-.m3 kasvullisen metsä

Vuosina 'i 000 m:{ maan ha kohden
1900—05 keskim. ............ 724 O .14
1906— 10 ,, ............ 1 332 0.25
1 9 1 1 — 15 ......... 2 342 O .44
1916—20 „ ......... 2 223 0.41

1921 ................. ............ 4087 0.72
1922 ................. ............  3  2 6 3 0.55
1923 ....................... O.H9

Eri myyntimuotojen osuus valtionmetsistä hakattuun puu- 
määrään nähden on ollut:

V. 1921 V. 1922
pystyyn myydyt puut .....................................................  75.9 % 7 1 . 7 %
hankintatavara ................. , . . . . * .................................... 16.8 ,, 21.0 ,,
valtion sahojen raaka-aineeksi hakattu ........................ 7.3 ,, 7.3 ,,

Kuten aikaisemmin mainittiin, toimivat valtion kolme 
vanhempaa sahaa aina v:een 1910 eräänlaisina valtion koti
tarvesahoina. Kun valtionrautateiden tarve oli hyvin vaih-



televa, kasaantui lautatarhoihin aika ajoittain huomattavia 
varastoja, joille oli vaikea saada menekkiä tyydyttäviin hin
toihin. Tällöin syntyi ajatus sahaustoiminnan järjestämisestä 
vientiliikkeeksi. V. 19 11 lähetettiin ensimmäiset sahatavara- 
lastit ulkomaille, ja siitä lähtien on valtion sahaliikettä, niin 
hyvin metsähallituksen ulkomaisia kauppasuhteita kuin saho
jen toimintaa kotona, määrätietoisesti kehitetty pääasiallisesti 
vientiä silmällä pitäen, tavaran hankinnan valtionrautateille 
sekä paikallismyynnin jäädessä toisarvoiselle sijalle.

Päämääräksi tuli nyt tuotannon lisääminen käyttämällä 
sahoilla säännöllistä vuorotyötä sekä hankkimalla niille arvok
kaampaa raakatavaraa kuin pelkkiä perkauspuita. Tätä var
ten lähivuosina myöskin lisättiin koneistoja ja sahoja osittain 
uusittiin. Tämän hyvässä nousussa olevan toiminnan, josta 
ensimmäiset lupaavat tulokset olivat alkaneet olla ilmeiset, 
katkaisi kesken v:n 1914 laivauskautta verraten pitkäksi ajaksi, 
ummelleen viideksi vuodeksi, maailmansota, jonka alkuvuosina 
sahojen taloudelliset tulokset menivät huomattavasti alaspäin. 
Mutta v. 1919, kun vienti vihdoin aukeni, solmi metsähallitus 
viipymättä sodan katkaisemat ulkomaiset liikesuhteensa ja 
on siitä lähtien, uudistamalla ja osittain myös laajentamalla 
sahojaan, vuosittain vienyt maasta yhä suurempia tavara
määriä.

Edellä selostetun valaisemiseksi esitämme alempana olevan 
taulukon, josta näkyvät sahojen tuotantomäärät, ulkomainen
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myynti ja vuosivoitot.
Tuotanto 

Vuonna std.
Ulkomaille viety 

std.
Vuosivoitto, pois

tot vähennettyinä, Smk
1911 5 730 534 3o 419: 02
1912 7 723 2 732 177 194: 04
1913 1 1  353 8 797 33 389: 96
1914 12 543 2 189 —
1915 8 971 — 70 539: 39
1916 7 168 — 525 736: 14

J 9 1 7 7 593 — 991 159: 47
1918 3 947 — 1 667 955: 67
1919 6273 5 346 4 161 262: 46
1920 8 752 5 479 2 1 1 3  950:04
1921 12 086 9 558 3 035 378: 96
1922 13 447 10 191 4 408 871: 21
1923 12 425 9 285 2 370 050: 06
1924 11  923 12 543 3 364 77o: 35
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Näiden sahojen ynnä Kotkan lautatarhan vuosivoitot niihin 
sidotulle pääomalle, nimittäin kiinteistöihin, koneisiin, varas
toihin, kassoihin y. m. ovat maailmansodan jälkeen olleet ilman 
poistoja:

V . 1918 20 % V. 1922 23 %
» *919 43 „  „  1923 12 „
„  1920 19 , ,  „  1924 1 7 , ,
,, 1921 18 ,,

Poistot huomioon ottaen ovat vastaavat luvut:

V . 1918 18 % V . 1922 20 %
V T9 T9 40 „  „  1923 9 „
,, 1920 12 ,, ,, 1924 .14 ,,
„  1921 12 „

m
Kun Sukevan sahan hankinta-alue oli kovin pieni, ainoas

taan n. 20 000 ha, joten metsänhoidollisesti poistettavat sahaus- 
kelpoiset puut tulivat loppuunkulutetuiksi, lopetettiin sahan 
toiminta v. 1924. Tätä lopettamista silmälläpitäen toimitettiin 
sahalla viime vuosina ainoastaan välttämättömät korjaukset 
ja poistettiin sahan kirjanpitoarvo aivan vähäiseksi, joten nyt 
kuluvana vuonna realisoitaessa sahan omaisuutta 011 syntynyt 
huomattava ylijäämä.

Siuron sahan hankinta-alueella on pienempimittaistenkin 
puiden kysyntä vuosi vuodelta lisääntynyt, ja kun saharaken
nus jo on käynyt huonoksi ja koneisto kulunut, on herännyt 
kysyn^s myös tämän sahan lopettamisesta. Sitä vastoin Kevät- 
niemen sahalla on laaja ja metsärikas «hankinta-alue, missä 
kilpailu sahapuista yhä edelleen on varsin vähäinen. Huo
mattavimmat Pielisjärven vesistöalueen valtionmetsien tukin- 
ostajat ovat Kotkan ja Etelä-Saimaan suursahat. Koska tällä 
sahalla muutenkin on hyvät kehitysmahdollisuudet, lienee syytä 
selostaa sen toimintaa vähän laajemmalta.

Kevätniemen saha. *)

Kun Kevätniemen saha oli siirtynyt metsähallituksen omai
suudeksi, ryhdyttiin siellä välttämättömiin tä3^dennvs- ja uudis-

i) Tämä [osa kirjoituksesta pääasiallisesti lainattu Metsätaloudellisesta 
kirjasta 1925 n:o 5: A. Tuhkanen, Kevätniemen sahan kehitys.
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tustöihin. Vielä samana vuonna laajennettiin sahan edustalla 
olevaa tukkisäiliötä, hankittiin höyläkone ja laajennettiin lauta- 
tarhaa sekä ostettiin 3 ha lisää maata konttori- ja asuinraken
nusten rakentamista varten, joita ilman saha ajan mittaan ei 
voinut tulla toimeen. Seuraavana vuonna, 1910, rakennettiin 
konttorirakennus ja mahdutettiin siihen, paitsi konttoria, asun
not johtajalle ja kassanhoitajalle. Rautatierakennustöiden 
yhteydessä, mutta sahan kustannuksella, rakennettiin v. 1910 
vielä Lieksan asemalta sivuraide, joka tuli maksamaan 78 928 
mk. 73 penniä.

Saman vuoden lopulla tapahtui sitten käänteentekevä ta
pahtuma sahan kehityksessä. Joulukuun 8 p. nimittäin sattui 
tulipalo, joka poltti sahan perustuksiaan myöten ja vahingoitti 
pahoin myöskin voima-asemaa, josta ei jään}^t vahingoittu
mattomaksi muuta kuin kattilahuone savutorvineen. Jollei 
tätä, aikanaan kylläkin ikävää sattumaa olisi ollut, ei Kevät- 
niemen saha nyt olisi se verraten uudenaikainen laitos, kuin 
se on, sillä vanhan sahan purkamiseen uuden rakentamiseksi 
tuskin olisi halpana aikana ennen maailmansotaa ryhdytty 
sillä vähäisellä kokemuksella, joka metsähallituksella tällä 
alalla silloin vielä oli, ja sodan jälkeen taas ei määrärahojen 
pyytäminen uuden sahan rakentamiseen Kevätniemelle rinnan 
Veitsiluodon sahan rakentamisen kanssa olisi tullut kysymyk
seen.

Mitä tulee Kevätniemen sahan taloudelliseen tulokseen 
tänä sen ensimmäisenä ajanjaksona ennen paloa, niin antoi 
saha voittoa, poistot huomioon otettuina, puolitoistavuotis- 
kaudelta 1908—1909 56 915 mk 94 p sahaan ja sen liiketoi
mintaan sidotulle pääomalle, joka vuoden 1909 päättyessä oli 
399 064 mk 30 p. Palovuosi 1910 taas antoi 38 612 mk:n 83 p:n 
tappion, johtuen tämä siitä, ettei vakuutusyhtiöltä saatu 64 390 
mk:n palokorvaus täysin riittänyt edes suoranaisen palovahin
gon korvaamiseen, puhumattakaan kaikista niistä moninaisista 
välillisistä taloudellisista vahingoista, jotka tulipalon johdosta 
syntynyt äkillinen toiminnan pysähtyminen tuotti.

Kun sahan tulokset alkuvaikeuksista huolimatta olivat 
tyydyttävät ja kun Joensuun—Nurmeksen rautatierakennuk



selle edelleenkin tarvittiin paljon sahatavaroita, ryhdyttiin 
sahaa palon jälkeen kiireellisesti rakentamaan uudestaan, ja 
edistyivät rakennustyöt niin hyvin, että saha jo seuraavan 
vuoden toukokuussa saatiin koekäyntiin, ja samana vuonna 
saatiin vielä sahatuksi yli 2 coo standarttia sahatavaraa. Uusi 
saha rakennettiin kaksiraamiseksi kuten entinenkin, jotapaitsi 
se varustettiin nykyisinkin vielä käytännössä olevilla halko- 
koneilla polttopuiden valmistamista varten rautateille sekä 
kimpikoneilla pintojen jalostamista varten. Molemmat sen- 
aikuiset raamit ovat myös vielä käytännössä. Vuosina ennen 
maailmansotaa täydennettiin sahaa sitten vielä tarpeen vaati
malla tavalla. Tärkeimmät näistä täydennyksistä ovat toisen, 
itse sahasta erillisen halonpilkkomon perustaminen, rimoilla 
järveen täytetyn noin 3 ha:n suuruisen tukinnostomöljän raken
taminen tukinnosto- ja kuljetuslaitteilleen, lautatarhan jatkuva 
laajentaminen, työväenasuntojen lisääminen ja oman hinaaja- 
laivan hankkiminen.

V. 1912, kun sahan kaikkia tuotteita ei enää saatu myy
dyksi rautateille eikä muille kotimaisille kuluttajille, vaikeus, 
joka oli esiintynyt molemmilla toisillakin valtion sahoilla, ryh
dyttiin sahatavaroiden ulkomaille vientiin kaikilta kolmelta 
sahalta, ja on tämä toiminta sittemmin yhä laajenevassa mi
tassa jatkunut näihin päiviin saakka, sotavuosien aiheuttamaa 
seisausta lukuun ottamatta. Kevätniemen sahan tuotteita vie
tiin aluksi Uuraan sataman kautta kuljettamalla tavarat sa
halta rautateitse Viipuriin, josta ne proomuilla vietiin edelleen 
Uuraaseen. Tämä monimutkainen kuljetustapa tuli kuitenkin 
suhteettoman kalliiksi, josta oli seurauksena, että saha v. 1912 
tuotti 32 022 mk:n 14 p:n tappion. Vientitavarani merenran
taan kuljetuksen yksinkertaistuttamiseksi ja halventamiseksi 
ryhdyttiin silloin rakentamaan proomuja, joilla tavaroita piti 
kuljetettaman ilman uudestaan lastauksia perille asti Uuraa
seen, ja rakennettiinkin näitä proomuja 9 kappaletta. Mutta 
proomukuljetuskin Uuraaseen osoittautui hankalaksi ja liian 
kalliiksi, sillä Pielisjoen kanavan suurten vedenkorkeusvaihte- 
luiden takia oli kanava suurimman osan kesää niin matala, 
että proomut oli lähetettävä sahalta puolessa lastissa ja lastit

i6 Adolf Burgman.
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yhdistettävä Joensuuhun tultua, mikä oli yhtä kannattama
tonta kuin aikaisemmin käytetty kuljetustapa uudestaan las- 
tauksineen Viipurissa. Ilmeiseksi kävi silloin, ettei Kevätnie- 
men lähin satama Uuras soveltunut sen vientisatamaksi vaan 
että vienti oli siirrettävä Kotkasta tapahtuvaksi, pitemmästä 
rautatiematkasta huolimatta, kuljetus Kotkaan kun sittenkin 
tuli halvemmaksi kuin Uuraaseen. Sitäpaitsi saavutettiin täl
löin se etu, että Kotkassa, joka oli valtion Sukevan sahan luon
nollinen vientisatama, molempien sahojen tavarat voitiin yhdis
tää, joten säästettiin lautatarhakustannuksia ja saatiin suu
remmat ja täydellisemmät myyntiluettelot ulkomaille. Sitä
paitsi Kotkan tavaralla on vanhastaan ulkomailla korkeampi 
myyntihinta kuin Uuraasta laivattavalla. Ennen sotaa Kevät- 
niemen sahan tavaroita ei kuitenkaan ehditty lähettää Kot
kaan, vaan piti siihen juuri ryhdyttämän, kun sota syttyi. 
Vv:n 1913 ja 1914 huonot taloudelliset tulokset, joskin pientä 
voittoa osoittaen, ovat seurauksena huonosti onnistuneesta 
yrityksestä harjoittaa vientiä Uuraan kautta.

Vuodet 19 11—1914, s. o. sahan palosta ja uudestaanrakenta- 
misesta maailmansotaan asti, muodostavat siten erikoisen ajan
jaksonsa Kevätniemen sahan historiassa. Se oli aikaa, jolloin 
kokemattomina oli kokeilemalla ja oppirahoja kärsimällä löy
dettävä helpoin tie maailmanmarkkinoille, mutta vahingoista 
on viisastuttu, ja kun sota vihdoin oli päättynyt, olivat suunta
viivat sahan vientitoiminnalle, johon sen menestymisen käsi
tettiin täydellisesti perustuvan, selvät.

Mitä sitten tulee sahan tuotantokykyyn näinä vuosina ennen 
sotaa, oli se vuosi vuodelta lisääntynyt, ollen suurimmillaan 
v. 1913, jolloin se oli 4 966 standarttia, paitsi halkoja ja muuta 
vähempiarvoista tavaraa. Vienti, joka myös samana vuonna 
oli suurimmillaan, nousi 3 132 standarttiin. Kuten edellä jo 
viitattiin, olivat sahan taloudelliset tulokset näinä vuosina kui
tenkin huonot, ja näkyvät lähemmin seuraavalla aukeamalla 
olevan taulukon voittosarekkeesta.

Seuraa sitten sotavuosien ajanjakso aina v:n 1918 loppuun 
asti luettuna, vienti kun pääsi käyntiin vasta kesällä 1919. 
Vientimahdollisuuksien puuttuessa sota-aikana oli tuotanto
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vähennettävä kotimaista kysyntää pääasiallisesti vastaavaksi. 
Venäjälle kuitenkin saatiin myydyksi jonkin verran tavaraa. 
Koko sota-ajan saha siten kävi ainoastaan puolella tuotanto
voimallaan ja vähemmälläkin. Vuositulokset taulukossa osoit
tavat myös aivan vähäpätöisiä voittoja seurauksena silloisesta 
lamaannustilasta. V:n 1915 jälkeen tosin voitot kohoavat, 
mutta se johtuu enemmän rahanarvon alenemisesta kuin liik
keen menestymisestä. Mitään mainittavia uudistuksia tai täy
dennyksiä ei sahalla näinä vuosina myöskään kannattanut 
tehdä, sodan loppuminen kun oli epätietoista.

Vuodesta 1919, jolloin vienti taas pääsi käyntiin, alkaa 
Kevätniemen sahan varsinainen nousukausi. Uuraan kautta 
harjoitetun viennin aiheuttamista tappioista viisastuneina siir
rettiin vienti tapahtuvaksi Kotkasta, jonne perustettiin lauta- 
tarha ja jossa aluksi tehtiin sopimus Kajaanin Puutavara Oy:n 
kanssa siitä, että yhtiö määrätystä maksusta standarttia koh
den hoitaisi Kevätniemen ja Sukevan sahain tavarain vastaan
oton, lautatarhahoidon ja laivauksen. V:n 1921 alusta metsä-

T i l a s t o  K e v ä t n i e m e n
)-

Vuon- 
11 a

Kiinnitetty 
pääoma vuo
den lopussa 

Smk

Voitto tahi 
tappio 
Smk

!
Poistot
Smk

Kantorahat 
i Smk

| Viety ulkomaille 

Std Smk

11908—09 399 064: 30 56 915: 94 1 569: 77 185 375: 98
1910 686 577: 77 38 6 l2: 83 12 195 : — 59 279: 85
19 11 769 841: 51 54 019: 35 94 : 50 71 5 51: 60
1912 1 055 807: 72 .32 022: 14 4 923:: 16 232 266: 36 1 593-3 190 653: 48
1 9 1 3 i 058 696: 89 12 0 4 2 :7 1 i 63 420:: 29 1 223 2 18:23 ! 3 I32.,3 58 23 13 :72
1914 1644 735:43 16 7 12 :29 29 791: 04 266 116: 08 574-1 102 779: 30
1 9 1 5 1 862 701: 67 26 105: 20 36 532: 98 184 786: 83
1916 1 955 443 :14 221 307:83 62 247: S2 275 486:15
1917 2 904 185: 46 376 923: 72 133 57i: 34! 299957:85; 728.0 206 273: 22
1918 3 461 349: — 600 347: 22! 76 710: 28| 136 685:80;
1919 3 736 126: 76 | 1 810 802 :42 230 702: 89 749 692: 29 1 550.9 2 326 900: 12
1920 4 704629: 74 906 249: 04 982 516: ,24! 1 035 792: 43 2 738.0 6 683 910: 22
1921 10 464 283 :93 2 424 294: 40! 1 733 257:45! 1 661 406: 77 3 133-8 i 7 687 197: 42
1922 1 983 17 1 :2 4 3 729 827: 73 239 229: 25 1 255 085: — 6 283.2 17 141 443: 51
1923 6 718 065:34 1 628 622: 47 158 865: 22 3 120 565: 96j 4 586.2 12 160 547: 03
1924 9 598 503: 58 1 724 13 1 :  84! 145 704: 38! 4 345 254: 53 ! 6 666.6 16 152 856:42

Yhteensä 13 517667:19 3 911 331: 3 I | 14 103 021:  71 j 30 986.3 63 234854: 44
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hallitus otti laivauksen Kotkassa omaan hoitoonsa perusta
malla sinne laivauskonttorin, joka edelleenkin on toiminnassa, 
jotapaitsi rakennutettiin oma hinaajalaiva ja tarpeellinen määrä 
proomuja.

Vuositulokset taulukon voittosarekkeessa, verrattuina kiinni
tettyyn pääomaan, osoittavat siitä lähtien tyydyttäviä nume
roita, ja vuosivoitot olisivat vieläkin paremmat, jollei sahalla 
samanaikaisesti olisi tehty verraten kalliita uudistuksia, jotka 
sitä mukaa on kirjanpäätöksissä melkein kokonaan huomattu 
poistoina vähentämällä nettovoittoja. Tosin vv:n 1919 ja 1920 
korkeakonjunktuuri on vaikuttanut paljon sahan hyviin tulok
siin tällä kaudella, mutta aivan viime vuosien tulokset osoitta
vat, että saha laskevastakin konjunktuurista huolimatta toimii 
taloudellisesti terveellä pohjalla ja antaa huononakin aikana 
riittävän koron siihen kiinnitetylle pääomalle.- Mainittakoon 
vielä, että kuluva vuosi, mitä surkeimmasta ahdinkotilasta 
huolimatta puutavaramarkkinoilla, lupaa Kevätniemen sahaan 
nähden tulla erinomaisen hyväksi, johtuen aikaiseen tehdyistä

s a h a n  t o i m i n n a s t a .

Myyty kotimaassa Paperipuita Halkoja Muuta puu
tavaraa : 

SmkStd Smk m3 Smk m3 Smk

2617.8 280 579: 21 1 160 1 481 3 984:11 30741 :92
1 828.0 285 187: 1 1 12 907 37 849 53 23 522: 39
2 644.0 272 350: 23 1 964 6 140: 46 9 862: 04
1 188.6 184 02 1 : 29 331 , 1 160: 95 28 736 87 239: 58 5 738 : 98
1 1^5.0 197 070: 99 39 725 120599 : 18 8 281: 31
1383-1 '213 484: 50 90 337*. 50 35 028 105557:55 6 775:44
1351-5 193 662: 64 876 : 3 504:— 45 704 138933:48 12 874:88
1 716.6 331 338: 82 4403 37425:50 38 136 226 216: 93 10953:  47
1 341.6 404677: 78 48 606 j 646034: — 2 4 9 2 :— |
1 773-0 704932: 11 28 161 j 5 17675:09 12 569: 15

! 1 073.1 778 544:99 10585 { 300 637: £2 2 537:30
332.9 538 154:80 1 477 ! 81 235: — 5 542 232616: '— 40 809:75
339.9 476 720: 08 9 932 446857:50 54 200: 14

1 118.7 3 296 477: 03 1 024 61 440: — 9464 425 880: — 222 148: 31
1 198.3 2 087 571 :97 1 451 m  630: — 16 516 j 743 220: - 276 328: 60

632.8 1 206 928: 34 1 903 136632:  — j  17223 ! 775035:  — 185 375: 10

21 694.9 11  451 701: 89 1 15 5 5  j 433 364:95 349 7 10 4 814475:93 905 210: 78
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myynneistä verraten korkeisiin hintoihin ja sahan tavaran 
hyvästä maineesta ja kysynnästä ulkomailla.

Samanaikaisesti elpyneen toiminnan kanssa on sahalla v.sta 
1919 lähtien tehty tärkeitä uudistuksia ja täydennyksiä. Vanha 
kattilalaitos ja savutorvi, jotka olivat vanhat ja epätyydyttä
vät, Pankakoski-yhtiön aikuisia, ovat kokonaan uudistetut 
nykyiseen kuntoonsa, sahaan on asetettu kolmas uudenaikainen 
pikaraami, keppisaha ja uusi särmäyssaha entisen sijaan, joka 
oli liian hidas ehtiäkseen särmätä kolmelta raamilta tulevan 
tavaran. Sahaa on myös alkuperäisestään jatkettu 16 metriä 
maallepäin, jotta kuormaus lautatarhavaunuihin saatiin tapah
tuvaksi sahan sisällä katosalla. Tukkisäiliön ja talvisahausta 
varten tapahtuvan tukinnoston suojaamiseksi myrskyiltä on 
tukkisäiliöön rimatäytteellä tehty pitkät aallonmurtajat, ja 
tukinnostoaluetta laajennetaan paraillaan noin yhden hehtaarin 
laajuisella alueella, joka aikaansaadaan noin kahdeksan metriä 
syvään veteen käyttämällä täytteenä sahausjätteitä, pääasialli
sesti sahajauhoja. Kiireellisiä, ulkomaanviennissä esiintyviä 
tarpeita varten rakennettiin v. 1923 amerikkalaisella Sturtevant- 
koneistolla varustettu kuivaamo, jonka kuivaamiskyky on noin 
3 standarttia vuorokaudessa. Ilomantsista ja Korpiselältä han
kittavien tukkien kuljetuksen helpottamiseksi vastavirtaan 
Uimaharjusta Pieliseen on rakennettu rautainen niputuslaitos 
ja lisääntyneen raakatavaratarpeen takia, joka nykyisin on 
noin 300 000 tukkia vuodessa, oli hankittava toinen, entistä 
voimakkaampi hinaajalaiva. Rinnan muiden laajennusten 
kanssa on miltei vuosittain rakennettu lisää työväenasuntoja 
sekä toinen virkailijain rakennus. Paraikaa uudistetaan sahan 
voimalaitosta tarkoituksella sähköistää koko käyttö. Sitä 
varten asetetaan konehuoneeseen, johon tehdään pienempi 
lisärakennus, höyryturbiinigeneraattori, josta riittää sähkö
voimaa myytäväksikin ainakin niin paljon, kuin Lieksan kylä 
sitä voi tarvita. Virran myyntiä varten suunnitellun muuntaja- 
kojeiston korkeajännityspuoli 011 järjestetty 6 000 voltin jänni
tykselle eli samalle jännitykselle, kuin Pankakosken tehtaan 
Lieksaan tuleva korkeajännitysjohto on, jotta vastaisuudessa



Valtion sahateollisuus. 21

mahdollisesti voitaisiin yhdistää molemmat verkot rinnakkais- 
käyttöön, josta olisi huomattavia etuja kumpaisellekin laitok
selle.

Kevät niemen sahan tuotanto on lisääntynyt sitä mukaa, 
kuin sahaa on laajennettu ja parannettu, nousten tuotanto 
viime vuonna 7 266 standarttiin, josta ulkomaille vietiin 6 666 
standarttia ja loput myytiin kotimaahan. Viennin raha-arvo 
oli 16 152 836 mk 42 p. Jos molemmat nykyiset vanhat raamit, 
jotka jo ovat olleet 15 vuotta käytännössä ja ovat vieläkin 
käyttökelpoiset, vaikkakin hitaat nykyaikaisiin koneisiin ver
rattuina, vaihdettaisiin pikaraameihin, voitaisiin tuotanto saada 
nousemaan noin 10 000 standarttiin vuodessa.

Kevätniemen sahan raakatavaran hankinta-alue käsittää 
Pielisjärven ja Koitajoen vesistön sadealueen. Tämän laajan, 
harvaan asutun rajaseudun metsät kuuluvat suurimmaksi 
osaksi valtiolle, joka täällä omistaa yhteensä 449 000 ha maata, 
siitä 214 000 ha kasvullista metsämaata. Näiden valtionmet
sien puuvaraston on arvioitu nousevan yhteensä 34 277 000 
m3'.iin, josta arvopuita 22.5 milj. kappaletta, ja on näistä n. 
40 % yli 100 vuoden ikäisiä. Kun uitto näiltä latvavesiltä Sai
maan ja Kotkan suursahoille useimmiten on kaksivuotinen ja 
uittokustannukset Pielisjoella suhteellisen kalliit, 011 järeäm- 
milläkin sahapuilla näissä syrjäisissä valtionmetsissä varsin 
rajoitettu menekki, ja hinnat ovat sen johdosta alhaiset. Esi
merkkinä mainittakoon, että yleishuutokaupoilla v. 1924 myy
tyjen sahapuiden keskihinta oli Länsi-Suomen piirikunnassa 
3 mk 12 p j 3 ja Itä-Suomen piirikunnassa 2 mk 2 p, jota 
vastoin Pielisjärven—Koitajoen sadealueelta myytyjen saha- 
puiden keskihinta oli ainoastaan 1 mk 40 p j3, jotapaitsi
40 102 sahapuurungosta ei tehty tarjouksia lainkaan.

Kevätniemen saha on nyt kuluneiden 15 vuoden aikana 
tuottanut valtiolle puhdasta voittoa Smk 13 517 667: 19 ja 
kantoralioina suorittanut Smk 14 103 021: 71 eli yhteensä siis 
Smk 27 620 688: 90.
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Kirjanpäätöksen mukaan joulukuun 31 p:ltä 1924 011 sahaan 
kiinnitetyn omaisuuden arvo:
Maa- ja vesialueet ....................................................................... Smk 4 500: —
Saharakennus koneistoineen ....................................................... ,, 75 152: —
Voima-asema „  . . * ...................................... ,, 83420: —
Kuivaamo ,, .................................................  ,, 279 231: 88
Paja, kiramot ynnä sekalainen koneisto ............................ ,, 16053: —
Rakennukset, tallit, varastosuojat y. m................................  ,, 857 160: 80
Lautatarha, kiskotiet ja vaunut, möljät, tukkisäiliöt,

puhelin- ja sähköjohdot y. m.............................................  ,, 1 17697 :35
Uimaharjun alue rakennuksineen ja  koneistoineen ........... ,, 116440: —
2 hinaaja-alusta, niputuskone ja proomut ............................ ,, 209 100: —
Irtaimistoa .................................. .............. ........................... .. „  1 2 5 1 1 0 :5 0

Yhteensä Smk. 1 883 865: 53

Laivaus tapahtuu, kuten jo mainittiin, Kotkan kautta, 
jonne rautateitse on matkaa 587 km., j a  rautatierahti on 290 
mk. standartilta. Uuraan radan valmistuttua lyhenee matka 
merisatamaan 444 km:iin ja rahti standartilta 241 mk:aan.

Pielisjärven sadealueen metsien luonnollisin ja lähin meri
satama on kuitenkin Oulu, minne Nurmeksen—Vaalan—Oulun 
radan valmistuttua tulee rautateitse matkaa 327 km., ja nousee 
rahti standartilta sahatavaraa ainoastaan 198 mk: aan.

Veitsiluodon saha.

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, sijaitsevat valtionmetsät 
suurimmaksi osaksi Pohjois-Suomessa, noin 4 5:ksi Oulun lää
nissä. Esim. Kemijoen sadealueesta, jonka pinta-ala nousee 
53 143 knr.iin, noin 80 %, siis yli 4 milj. ha,on valtionmaata. 
Tätä suunnatonta alaa peittävät yli-ikäiset, paikoin koske
mattomat metsät. Kemi joki alueen valtionmetsien puuvaraston 
lasketaankin nousevan yli 100 milj. m3:iin, josta arvopuita 
25—3° cm mittaisia rinnankorkeudella on 44 250 000 kpl. ja 
tätä mittaa suurempia 29600 000 kpl. Näistä metsistä 27 % 
on 100—150 vuoden, 30 % 15 1—200 vuoden ja kokonaista 
28 % yli 200 vuoden ikäisiä. Tällaisten vanhojen, kasvussa 
pysähtyneiden puuvarastojen pysyttäminen sellaisenaan ei
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tietenkään olisi taloudellisesti puolustettavissa. Sentähden 
olisi hakkausmäärää ollut huomattavasti lisättävä, mutta sitä 
on ollut varsin vaikea toteuttaa, sillä esim. vuosina 1914-—20 
jäi yleishuutokaupoissa Oulussa 52—88 % koko kaupatusta 
puumäärästä myymättä. Eikä menekki sen jälkeenkään ole 
parantunut, sillä v. 1921 ei yleishuutokaupalla neljästä pohjoi
simmasta tarkastuspiiristä, joihin kuului lähes 80 % valtion
metsäin koko pinta-alasta, tehty yhtään hyväksyttävää tar
jousta, eikä kahdesta tarkastuspiiristä tarjouksia lainkaan. 
V. 1922 ei huutokaupassa Oulussa tarjotuista 990 m  rungosta 
Perä-Pohjolan piirikunnasta tehty tarjouksia kuin 268 450 
rungosta. Vastaavat luvut seuraavina vuosina olivat: v. 1923 
695 460 ja 279 142; v. 1924 904 251 ja 556 622; v. 1925 1 073 824 
ja 462 434.

Sen lisäksi, että Pohjois-Suomesta vuosittain huomattava 
osa tarjotuista puista on jäänyt myymättä, on sikäläisistä val
tionmetsistä myydyistä sahapuista saatu huomattavasti alem
mat hinnat kuin Etelä-Suomessa, mikä parhaiten näkyy alem
pana olevasta taulukosta, joka osoittaa valtionmetsistä myy
tyjen sahapuiden keskihinnat (kantohinnat) vv. 1918—1924:

Vuonna Ktelä-Suomessa: Pohjois-Suomessa:
1918 ...................  o: 73 mk j3. 0 :47 mk j3.
1 9 1 9  .......................... 1 : 1 6  „  „  o :  6 1  „  „
1920 ...................  2: 16 ,, ,, 1: 26 „ ,,
1921 ...................  1 : 4 8 , ,  „  1 : 28. , ,  „
1922 ...................  3: i 7 „  „  1 : 7 6 , ,  „
t923 ...................  3 : - “ ,, „  2 : 0 6 , ,  „

Sentähden onkin taloudellinen tulos hehtaaria kohden Poh
jois-Suomessa ollut hyvin huono verrattuna tuloksiin Etelä- ja 
Keski-Suomen valtionmetsissä. Niinpä varsinainen metsä
talous, ilman valtion puunjalostusteollisuutta ja lukuun otta
matta metsähallituksen menoja, antoi v. 1922 jäännöstä:

Kasvullisen metsä- Koko maa-alan 
maan ha kohden ha kohden

mk mk
Perä-Pohjolan piirikunnassa . . . .  3: 35 1: 38
Pohjanmaan ,, . . . .  12 :43  6 : 15
Länsi-Suomen ,, . . . .  1 10 :2 0  63:93
Itä-Suomen ,, . . . .  92:33 48:82
Harjoitusalueissa ............................ 105: 20 67: 50

Keskimäärin 21: 38 9: 68
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Vaikkakin ainoastaan osa vuosittain Pohjois-Suomen val
tionmetsistä tarjotuista sahapuista on saatu kaupaksi, ei näitä
kään puita ole läheskään kaikkia kyetty jalostamaan omassa 
maassa, vaan 011 vuosittain suuri määrä (n. 500 000 m3) kulje
tettu Ruotsiin siellä jalostettavaksi. Samalla 011 jalostamisesta 
aiheutuvat työansiot ja liikevoitto mennyt Ruotsiin, jotapaitsi 
ruotsalaiset täältä saamallaan valiotavaralla kilpailevat tuonti
maiden markkinoilla suomalaisten vientiliikkeiden kanssa.

Sahapuiden vienti jalostamattomana johtuu puunjalostus
teollisuuden hitaasta kehityksestä Pohjois-Suomessa, jonka 
selvästi huomaa vertaillessa puunj alostusteollisuustuotteiden 
vientimääriä koko maasta ja Oulun läänistä toisiinsa. Niinpä 
teki vientimäärä v. 1923:

Koko maasta Oulun läänistä
sahattua tavaraa, m3 ............................ 4 207 000 597 g85
hiomovanuketta, tonnia ...............  62 682 2 285
sellulosavanuketta „  ...............  198 482 6718
pahvia „  ...............  23 466 5
paperia „  ...............  173 319 *12

Vaikka otammekin huomioon, että Kajaanin sellulosa- ja 
paperitehdas kokonaan ja Kemin sellulosatehdas osittain lähet
tävät tuotteensa Etelä-Suomen satamain kautta, joten sellu- 
losan vienti Pohjois-Suomesta todellisuudessa nousi n. 30 000 
tonniin ja paperin vienti 10 000 tonniin, osoittavat nämä nume
rot kuitenkin varsin selvästi, kuinka takapajulla Pohjois-Suo- 
men puunjalostusteollisuus vielä on. Vertailun vuoksi mainit
takoon vielä, että huolimatta siitä, että Pohjois-Suomi on pal
jon metsärikkaampi kuin vastaava osa Ruotsia, laivattiin Ruot
sin puoleisen Pohjanlahden pohjoisista satamista (Haaparanta— 
Sundsvall) v. 1924 yhteensä 480 636 m3 sahatavaraa, kun Suo
men puoleisista Pohjanlahden vastaavista satamista (Tornio— 
Vaasa) sahatavaran vienti nousi ainoastaan 226 635 m3:iin. 
Kun nykyiset puunjalostuslaitokset eivät lähimainkaan jaksa 
käyttää kaikkea sieltä liikenevää puumäärää, voivat ne näin 
ollen helposti yhteisesti pitää raakatavaran hinnat mahdolli
simman alhaisina, varsinkin kun ne ovat uusien puunjalostus- 
laitosten syntymisen ehkäisemiseksi hankkineet itselleen mel
kein kaikki sellaiset ranta-alueet, joilla on merkitystä uusien
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kilpailevien laitosten perustamispaikkoina ja joita Pohjanlahden 
laakeilla, saarettomilla rannoilla 011 varsin vähän. Sitäpaitsi 
harva asutus ja kulkuneuvojen puute Pohjois-Suomessa tekee 
työväen saannin epävarmaksi ja koroittaa palkkoja metsätöissä, 
mitkä seikat myöskin osaltaan ovat hidastuttaneet puunjalos
tusteollisuuden kehitystä täällä.

Jotta valtio voisi Pohjois-Suomessa omistamiaan laajoja 
metsä-alueita käyttää hyväkseen suuremmassa määrässä kuin 
aikaisemmin ja kun toiveet konsessionimvynneillä saada uusia 
teollisuusyrityksiä syntymään siellä olivat pettäneet, heräsi 
kysymys valtion sahan perustamisesta Pohjanlahden pohjois
rannalle. Tämän kysymyksen herätti v. 1919 silloinen maa
talousministeriön apulaispäällikkö ministeri E. Hahl, jonka 
aloitteesta hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 1920 
otettiin 3 milj. mk alustavia toimenpiteitä varten sahalaitoksen 
perustamiseksi Pohjanlahden rannalle.

Jotta tällaisella sahalla olisi ratkaiseva vaikutus menekki- 
oloihin, oli laitos alun pitäen suunniteltava siten, että sitä hai
tatta ja vähitellen voitaisiin riittävästi laajentaa niin hyvin 
sahana kuin myöskin sahan jätteiden ja pienemmän puutavaran 
jalostamista tarkoittavilla laitteilla.

Oulusta Tornioon saakka ulotettu rannikkotutkimus osoitti, 
että ainoa saatavissa oleva vielä käyttämätön paikka, joka oli 
sekä vesi- että maa-alueidensa puolesta sovelias ja riittävän 
suuri tarkoitukseen, oli 5 knr.n päässä Kemin kaupungista 
eteläänpäin oleva Veitsiluodon saari. Eduskunnan hyväk
syttyä v:n 1920 ylimääräiseen menoarvioon 3 milj. mk:n määrä
rahan puunjalostuslaitoksen perustamista varten Pohjanlahden 
rannikolle, metsähallitus osti syksyllä 1920 puolet tästä saa
resta, pinta-alaltaan 36 ha, 230 000 mk:n kauppahinnasta. 
Kun ostettu alue kuitenkin enneii pitkää olisi tullut ahtaan- 
laiseksi suurempaa sahalaitosta varten asuntoalueineen, hankki 
metsähallitus Kemin kaupungilta, joka ojnisti toisen puolen 
saarta, tämänkin alueen. Täten sai valtio omistusoikeuden 
koko Veitsiluodon saareen, jonka pinta-ala 011 n. 80 ha. Sittem
min metsähallitus osti vielä mantereen puolelta 6.8 ha:n suu
ruisen maa-alueen 50 000 markan kauppahinnasta, •stetut
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alueet, jotka asemansa puolesta tarjoavat hyvät tukkien säi
lytyspaikat saaren ja mantereen välillä ja suojatut lastaus
paikat sahatavaroille, ovat osoittautuneet sahanpaikaksi varsin 
sopiviksi.

Varsinaisiin rakennustöihin ryhdyttiin v. 1921, ja kun Veitsi
luodon saari oli kokonaan asumaton, oli tärkein tehtävä aluksi 
asuntojen rakentaminen. Sittenkuin paikalla toimitettujen 
tutkimusten perusteella sahan ja lautatarhan paikoista oli 
sovittu, annettiin arkkitehtitoimisto Borg, Siren ja Äbergille 
toimeksi laatia asemakaava koko saarta varten. Tässä erikoi
sesti tuli kiinnittää huomio ajanmukaisen työväenkorttelin 
muodostamiseen. Itse saha, jolle piirustukset laati Bolinders 
Mekaniska verkstads Ab. Tukholmassa, valmistui syksyllä 1922 
ja on varustettu 6 Bolinderin pikaraamilla kaikkine ajanmukai- 
sine apukoneineen.

Voimalaitosta suunniteltaessa katsottiin vastaisia laajen
nuksia silmällä pitäen sähköä käyttövoimana sopivimmaksi, 
jolloin konevoiman käyttäminen hai vimpana työtapana lauta- 
tarha- y. m. ulkotöissäkin voidaan toteuttaa nykyaikaista kehi
tystä vastaavassa määrässä. Toiminimi A. E. G:ltä Berliinissä 
hankittiin 1 100 kilowattia kehittävä 380 woltin höyryturbiini- 
generaattori vaihtovirralla. Voimalaitosrakennus on rauta- 
betonista tiilitäytteellä ja sekä kone- että kattilalaitos siten 
järjestetty, että niitä voidaan vaikeudetta laajentaa. Sahan 
edustalla on laaja sulavesiallas, joka 'talvella pidetään sulana 
sinne johdetulla lämpimällä kondensaattorivedellä. Sahan ja 
voima-aseman välille on rakennettu erityinen kimpiosasto, jossa 
on kaksi kimpisahaa apukoneineen. Sitä vastoin keppi- ja 
laatsisahat rimojen puuaineen jalostamista varten ovat sijoi
tetut yläsahaan. Sahatavarain lajittelua varten on sahan eteen 
toiminimi Iyöf & Nordströmin Tukholmassa piirustusten mu
kaan rakennettu automaattinen lajittelulaitos, ensimmäinen 
laatuaan Suomessa.

Ivautatarha, joka on sijoitettu saaren luoteispäähän, on 
suunniteltu matalarata-järjestelmän mukaan ja siirretään 
sahatavarat sinne sähköveturin avulla sahalta tulevaa rataa 
myöten. Lautatarhaan on hankittu kaksi sähköllä käypää
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uusimallista tapuloimiskurkea, jotka suuresti helpottavat lauta- 
tarhatöitä. Automaattiset rullatransportit välittävät lankku
jen ja lautojen kuljetuksen lautatarhasta siirrettäviin tasaus- 
laitteisiin lastausmöljällä.

Sahan perustamisaika oli kyllä varsin epäedullinen, sillä 
siihen aikaan oli raudan hinta erinomaisen korkea, josta syystä 
kaikki koneet oli hankittava huippuhintoihin. Sitäpaitsi Suo
men markan arvo silloin laski alimmilleen, joten ulkomailta 
hankittavat voimalaitoksen koneet oli maksettava erittäin 
epäedullisten kurssien mukaan. Kun lisäksi saha perustettiin 
asumattomalle saarelle, on ollut pakko rakentaa kaikki työ- ja 
virkamiehiä varten tarpeelliset asuinrakennukset, konttori-, 
ruokala- ja kokoushuoneet, sairaala-, puoti- y. m. rakennukset, 
jotka luonnollisesti ovat suuresti lisänneet kustannuksia. Itse 
saha ja kimpilaitos koneistoineen ynnä lajittelu- ja voima
laitos maksavat 21 milj. mk., lautatarha koneistoineen ja 8 km: n 
pituisine kaksoisraiteisine rautateilleen 12 milj. mk., asuinra
kennukset, tukkimakasiinit, laivatelakat, tallit, varastosuojat 
y. 111. ovat nousseet 16 milj. mk.aan. Hinaajalaivojen, proomu
jen, metsä- ja tehdaskaluston hankkiminen on maksanut lähes 
7 milj. mk. Täten on laitos kokonaisuudessaan tullut maksa
maan 56 milj. mk.

On luonnollista, ettei toisen rahanarvon vallitessa jo ennen
kuin sahan lopullisesta sijoituksesta oli tietoa tehty kustannus
arvio, joka sitäpaitsi pääasiallisesti koski itse sahaa, näin ollen 
pitänyt paikkaansa. Kuten tunnettua eivät yksityisetkään 
liikkeenhar j oittaj at säästyneet samankaltaisilta yllätyksiltä. 
Esimerkkinä mainittakoon erään puunjalostusalalla toimivan 
suurliikkeen samaan aikaan rakentama pienempi vesivoimalaitos, 
jonka oli laskettu maksavan 6 milj. mk ja nyttemmin valmistu
neena maksanee n. 26 milj. mk. Samaan aikaan kuin Veitsi
luoto rakennettiin, uusittiin Veitsiluodon lähellä olevan, Kemi- 
yhtiön omistaman Laitakarin 8-raamisen sahan koneisto ja 
voimalaitos kokonaan ja rakennettiin uusi kuivaamo, nousten 
kustannukset tästä lähes 30 milj. mk:aan. Paljon on myöskin 
aikoinaan puhuttu erään itäsuomalaisen suurliikkeen raken
taman 6-raamisen sahan ja sellulosatelitaan katteista perusta
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miskustannuksista, ja kuitenkin ovat näiden liikkeiden joh
dossa olleet tunnetusti kyvykkäät ja kokeneet liikemiehet.

Mitä sahan tähänastiseen tuotantoon tulee, on se katsot
tava tyydyttäväksi. Sahausmäärä nousi v. 1924 20 054 stan
darttiin, ja kohoaa tuotanto tänä vuonna vielä tästä huomatta
vasti. Kaikkiaan käytettiin v. 1924 raakatavaraa standarttia 
kohden 232.9 j3., ollen siis saliausprosentti 70.8. Tämän vuo
den tuotannosta on tähän mennessä myyty yli 18 000 stan
darttia j a on Veitsiluodon merkki, Fennia kruunu, sahan lyhyestä 
toiminta-ajasta huolimatta jo' saavuttanut tuontimaissa varsin 
hyvän maineen, ja onkin sen tavaroilla saatu täysin yhtä hyvät 
hinnat kuin maamme parhaiten tunnetuilla vanhoilla merkeillä.

On itsestään selvää, ettei sahan tukkihankintoja heti voitu 
sijoittaa kaikkein vaikeimmille ja kaukaisemmille perukoille, 
eikä sellainen olisi ollut mitenkään puolustettavissa. Mutta 
sikäli kuin hankintamiehistö on saavuttanut kokemusta, on 
hankinta-alueita laajennettu ja jo hakkautettu lukuisia sellai
siakin leimikoita, joita vuosi vuoden perästä 011 huutokaupoilla 
tarjottu kaupaksi saamatta lainkaan tarjouksia. Täten 011 jou
duttu sahan hakkuilla aina Kuolpuojan latvoille Inarin rajoille 
saakka, siis vaikeimmin avattavien lukkojen taa.

Se seikka, että Veitsiluodon saha myöskin on saanut leimi
koita, joita ei ole huutokaupalla tarjottu, ei suinkaan ole mi
kään sille erikoisesti myönnetty etuoikeus, sillä kuten jo aikai
semmin toisessa yhteydessä mainittiin, on metsähallitus katso
nut tarkoituksenmukaiseksi luovuttaa puita yksityisille myös
kin ilman edelläkäypää kilpailua. Muistettakoon lisäksi, että 
kaikki Pohjois-Suomessa nykyään toimivat suuryhtiöt poik
keuksetta ovat aikaisemmin valtiolta kilpailutta saaneet pitkä
aikaisilla konsessionikaupoilla valtavat määrät huokeita puita, 
kuten esim. Raahe Oy, Kemi Ab, Kajaanin Puutavara Oy 
ja ne yhtiöt, joista nykyinen Uleä Oy on muodostettu.

Veitsiluodon sahalle hankittiin vv. 1921—23 yhteensä 
527 176 sahapuuta, joista 127 091 runkoa aikaisemmin oli huuto
kaupalla tarjottu saamatta tarjouksia ja 96 162 oli sahalle 
luovutettu huutokaupalla saavutetusta korkeimmasta hinnasta. 
Kantovuokraa suoritti saha näistä hankinnoista keskimäärin
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j*:lt'a v. 1921 Smk 1: 17, v. 1922 Smk o: 96 ja v. 1923 Smk 
'o: 90.

Talvella 1923—24 sahalle hankituista puista suoritettiin 
taas seuraavat kantohinnat:

Perunkaan ajetuista 67138 rungosta 15 mk kpl., 24 586 
rungosta Kienajalla 36 mk kpl., 27 175 rungosta Pessijoella 
19 mk ja 24 602 rungosta Ylikittilässä 10 mk, jotka kaikki olivat 
korkeimmat huutokauppatarjoukset näistä leimikoista.

41 100 puusta, joista liuutokauppatarjous oli 17 mk, suo
ritti saha 24 mk 25 p rungolta, 30 042 rungosta Kuölpujoella 
Kitisen latvoilla Inarin rajalla, jotka monta vuotta peräkkäin 
oli huutokaupattu saamatta kertaakaan tarjousta, 2 mk run
golta.

16 934 rungosta, jotka oli leimattu seuraavan vuoden huuto
kauppaa varten, mutta sopivasti voitiin yhdistää sahan hankin
toihin, jotka täten saatiin paremmin keskitetyiksi, suoritettiin 
kantovuokraa 30 mk rungolta. . ’

Sitäpaitsi leimattiin sahalle ylempänä mainittujen hankin
tojen yhteyteen vielä 52 480 runkoa pienemmissä erissä, joita 
eriä ei olisi kannattanut huutokaupata, koska näiden uitto 
erillisinä olisi ollut kannattamatonta. Näistä suoritettiin kanto- 
rahaa 12527 rungosta 10 mk, 24807 rungosta 10 mk 67 p, 
1 063 rungosta 7 mk 50 p ja 14 083 rungosta 5 mk kappaleelta.

Koko hankitulta sahapuumäärältä oli kantoraha 16 mk 
57 p rungolta, ja nousi Perä-Pohjolan piirikunnasta yleishuuto- 
kaupalla hyväksyttyjen tarjouksien keskihinta sahapuista sa
mana vuonna 14 mk:aan 58 p:iin. Sahalle on eri vuosina saa
punut seuraava määrä raakatavaraa:

Sahapölkkyjä Hinta sahalla
Vuonna kpl. j3:lta

192 1 ........... .............................  132 140 6: 12
192 2 .........................................  400 271 4: 18
J923 .................................420 443 5:89
19 24 .............................................  464 676 5: 10

Ensimmäiset hankinnat tulivat kalliiksi vallankin siitä 
syystä, että silloisen korkeakonjunktuurin aikana työpalkat, 
etenkin Perä-Pohjolassa toimivien ruotsinmaalaisten yhtiöiden



30 Adolf Burgman.

kilpailun vuoksi, kohosivat ennen kuulumattoman korkealle. 
Sitä vastoin tämän vuoden hankinnoissa tukit Kemijoen suulla 
tuskin nousevat paljonkaan yli neljän markan kuutiojalalta.

Parhaimman kuvan sahan tähänastisesta toiminnasta antaa 
seuraava tilasto:

Sahaus Laivattu Kustannukset Laivatun tava-
std. std. std:lta ran keskih. std:lta

1922 597 — 2007: 76 —
1923 12 491 2840 2 1 70 :58  2 778: 62
1924 20054 i4 72 i 19 7 1 : 5 8  2264:48

Vallitsevista olosuhteista johtui, että valmistuskustannuk
set sahan ensimmäisinä toimintavuosina nousivat korkeanlai- 
siksi. Ensimmäiset raakatavarat hankittiin, kuten jo mainit
tiin, korkeakonjunktuurin aikana, jolloin myöskin oli puute 
ammattitaitoisista sahatyömiehistä ja työpalkat Pohjois-Suo- 
messa kohosivat korkeimmilleen. Kun lautatarha sahalla oli 
keskeneräinen, koroitti se tapuloimis- ja laivauskustannuksia 
huomattavasti. Todennäköisesti valmistuskustannukset» stan- 
darttia kohden vielä kuluvanakin vuonna laskevat tuntuvasti.

Viime vuoden voitto, jolloin ei ole laskettu korkoa liikkee
seen sidotulle pääomalle, nousi Smk:aan 865 075: 53. Poistoja, 
paitsi irtaimistosta, ei kirjanpäätöksessä ole tehty, kun saha 
oli vallan uusi ja juuri valmistunut. Tulos tosin on varsin vaati
maton, mutta muistettava on, että kulunut vuosi vallitsevan 
ahdinkotilanteen j ohdosta sahatavaramarkkinoilla useimmille 
vanhoillekin sahaliikkeille, jotka ovat saaneet hyväksensä 
käyttää sodanjälkeiset hyvät vuodet, on ollut vähemmän tyy
dyttävä. Tappiot ovat useissa tapauksissa aiheuttaneet pankki- 
administratsionej a y. m. seurauksia. Kuitenkin on Veitsiluodon 
saha tänä vuonna, sahatavarain hintain jatkuvasta laskusta 
huolimatta, työskennellyt menestyksellisemmin, joten kuluvan 
vuoden tulos muodostunee edellistä melko paljon edullisem
maksi.

Ratkaisua kaipaa vielä kysymys sahan jätteiden käyttämi
sestä. Sahateollisuudessa, kuten tunnettua, ainoastaan n. 60 % 
tukin todellisesta kuutiosisällöstä tulee sahatavarana talteen- 
otetuksi, loput 40 % puuaineesta menee sahajauhoiksi ja rima- 
jätteiksi. Sahatessa kertyy Veitsiluodolla vuodessa n. 200 000
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m8 sahausjätteitä, josta voimalaitoksessa nykyisin käytetään 
ainoastaan n. 65 000 m3. Loppu on tähän asti mennyt tukin- 
nosto- ja lautatarha-alueiden täyttämiseen. Jos kaikki sahaus- 
jätteet, yhteensä 270 000 kg. vuorokaudessa, muunnetaan säh
kövoimaksi, saadaan 70 000 KWh. Ympärivuorokautisessa 
käytössä olisi teho silloin 2 900 KW. Talvella, kun polttoaine- 
menekki valaistukseen ja tukkialtaan lämmittämisen vuoksi on 
suurempi, tarvitaan koko sahajauhomäärä nykyiseen käyttöön 
ja lisävoimaa saadaan ainoastaan hakuista. Olettaen että 1 kg. 
hakkua vastaa i . 6 kg. höyryä, saadaan 200 000 kg:sta hak
kuja noin 50 000 KWh. vuorokaudessa, joka 24-tuntisessa vuoro- 
kautiskäytössä vastaa 2 100 KW:n tehoa. Talvella, jolloin 
käyttökuormitus on suurin, voidaan sahajauhoilla lämmittää 
vesi tukkialtaaseen ja lisäksi kehittää talvella nykyisin tar
vittava määrä 10 000 KWh:iin vuorokaudessa, joten saatava 
voimamäärä on 60 000 KWh vuorokaudessa. Ottaen 24-tunti- 
sen käyttövuorokauden on teho 2 500 KW ympäri vuoden.

Kun jätteitä nyttemmin ei enää tarvita täyteaineena, olisi 
kysymys jätteiden hyödyllisestä käyttämisestä ensi tilassa 
ratkaistava. Tätä nykyä, kun pelkän sahateollisuuden kan
nattavuus sahatavarahintain laskun johdosta yleensä on käy
nyt kyseenalaiseksi, on sahausjätteiden rahaksi muuttaminen 
muodostunut tämän teollisuudenhaaran elinkysymykseksi. 
Ilmeisesti parhaimpia ratkaisuja on tällöin saha- ja puuvanuke- 
teollisuuden yhdistäminen siten, että sahan välittömään 3^htey- 
teen rakennetaan senkokoinen puuvanuketehdas, että sen sekä 
voima- että lämpötarve tulee sahan jätteillä tyydytetyksi. 
Sahan voimalaitos onkin tätä näkökohtaa silmällä pitäen raken
nettu niin, että se vähillä koneellisilla lisäyksillä käyttää kaikki 
sahausjätteet ja silloin tyydyttää noin 20 000 tonnin valmistus- 
jmääräisen puuvanuketehtaankin voima- ja lämpötarpeen. Täl
laisen tehtaan paikkana Veitsiluodon saari on edullinen, sillä 
saaren ja mantereen välillä on tilavat ja suojaiset puunsäilytys- 
altaat, ja saaren toisella puolella on syvä ja verraten suojaisa 
satama syvälläkin kulkeville merilaivoille. Puiden kuletusmatka 
Tornion, Kemin ja Simojoen suulta saarelle on lyhyt ja tuulilta 
verraten hyvin suojattu. Huomattava osa eli noin 34 % koko
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Pöhjois-Suomen kuusimetsäalueiden puuvarastosta onkin Kemi
joen vesistöalueella.

Pohjois-Suomesta on vuosittain viety yli miljoona kappa
letta parhaasta päästä valtionmetsistä hankittuja sahapölk- 
kyjä Ruotsiin, siellä jalostettavaksi. Jos nyt Veitsiluodon saha, 
vaikkapa vain ilman suoranaista tappiota, pystyy jalostamaan 
runsaasti puolet tästä puumäärästä ja täten ilman kalliita 
toimenpiteitä valtion puolelta osaltaan vähentää Pohjois-Suo
messa alituisesti uudistuvaa työttömyyttä, ei sen merkitystä 
ole aivan vähäksi arvioitava. Veitsiluodon sahan perustamisen 
merkitys tulee sitä selvemmäksi, kun otetaan huomioon, että 
toinen Pohjois-Suomessa työskennellyt sahalaitos toisensa jäl
keen -on lopettanut toimintansa ja sellaisen suuryhtiönkin kuin 
Ab Uleän asema, jonka tukkihankinta-alueilla ei toimi yhtään 
valtion sahaa, on varsin vakava, eikä uusia yksityisluontoisia 
puunjalostuslaitoksia yritetäkään perustaa. Käyden nykyisin 
kahdessa vuorossa on Veitsiluodon sahalla säännöllisesti työssä 
n. 450 työntekijää, jotapaitsi metsätöissä talvisin ja uitoissa 
keväisin noin 800 ä 1 000 miestä saa toimeentulonsa.

Valtiolle saha hankkii vuosittain n. 45 ä 50 milj. mk: 11 ar
vosta ulkomaista valuuttaa, joka kaikki jätetään suoraan Suo
men Pankkiin. Nämä numerot jo osoittavat, että*sahalla nykyi
sin., vaikkei se tuottaisikaan suuria voittoja, jo sinänsä on 
merkityksensä maamme talouselämässä.

Mitä sahan kannattavuuteen tulee, on vakaumuksemme, 
että saha, jolla on varsin edullinen asema ja joka on varustet
tuna ihmistyötä säästävällä uusimmanmallisella koneistolla ja 
jolla lisäksi on käytettävänään ehtymättömät raaka-ainevaras
tot ja jonka vuosituotanto jo nousee 50 miljoonaan, omaa mitä 
parhaimmat edellytykset menestyäkseen ja pääsee ennen pitkää 
yhtä hyviin tuloksiin kuin parhaat tällä alalla työskentelevät 
yksityisliikkeetkin.

Vanhemmissakin sivistysmaissa, missä metsätalous on pitem
mälle kehittynyt kuin meillä ja niissä kaikenkaltaisilla metsän- 
tuott.eilla on menekkiä, ovat valtio ja kunnat metsänomistajina 
siitä huolimatta itse menestyksellisesti ryhtyneet puunjalostuk
seen. Esimerkkinä mainittakoon entinen Itävalta-Unkari, missä
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valtio jo maailmansodan edellisinä vuosina rakennutti useita 
sahoja valtionmetsiin. Valtion puunjalostustoimintaa ei siellä 
käsitetäkään minään irrallisena toiminta-alana, vaan katsotaan 
se elimelliseksi osaksi metsähallinnon toiminnasta yleensä ja 
käsiteltäväksi sen yhteydessä, sillä metsätalouden luonteeseen 
kuuluu, että sen eri toimintamuodot ja elimet muodostavat 
kiinteän yhtenäisyyden ja ovat toisistaan läheisesti riippu
vaisia. Edellä kuvattu Kevätniemen sahan viimeaikainen 
toiminta on valaisevana esimerkkinä siitä, että valtio Suomes
sakin omaa tarpeelliset edellytykset puunjalostusteollisuuden 
harjoittamiseen.

Metsähallituksen laajentunut liiketoiminta ei myöskään ole 
suinkaan johtanut tulojen vähennykseen valtionmetsistä, vaan 
on päinvastoin ollut omansa kohottamaan sekä brutto- että 
nettotuloksia. Tämä näkyy selvästi seuraavasta taulukosta, 
joka osoittaa metsänhoitolaitoksen tulot, menot ja säästön 
alempana mainittuina vuosina:

Tulot Menot Säästö
Vuonna i ooo mk i ooo mk i ooo mk

1900 ....................................  4898 957 3940
1910 ....................................  1 2 7 15  4366 8349
1913 ....................................  157 23  5723 10000
1918 ....................................  30 110  19822 10288 *
1919 ....................................  66 360 32 629 33 731
1920 ..................................... 130626 64047 66579
1921 .................................... 146593 106055 40538
1922 ....................................  203058 1 10282  92 776
1923 ............................... 2 11  779 125035 86744
1924 ....................................  242 743 125 596 1 17  147

Yllämainitut numerot eivät semmoisenaan kuitenkaan osoita 
varsinaisen valtion metsätalouden vuosituloksia, sillä näihin 
sisältyy sellaisia menoeriä, jotka joko koskevat yksityismetsä
taloutta, metsäopetusta y. m., jotapaitsi menoihin on luettu 
sellaiset pitkäaikaiset pääomaiisijoitukset kuin valtion sahojen 
perustamis- ja laajentamiskustannukset sekä maiden ostoon 
y. m. käytetyt varat. Ellei tällaisia menoeriä oteta menopuo
lella huomioon, jää esim. toimintavuoden 1924 vuosijäännök
seksi vSmk 125 338 629: 25.

Vertailun vuoksi mainittakoon lopuksi, että Ruotsin metsän
hoitolaitoksen nettotulot, jotka v. 1913 nousivat 9 598 199 krum
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imun, v. 1924 olivat ainoastaan 5 697 702 kr. Sodanjälkeisinä 
pulavuosina laskivat Ruotsin metsähallinnon tulot siinä määrin, 
että valtionmetsät v. 1921 tuottivat 8 296 514 kr:n tappion. 
Tästä näkyy, että metsähallinto Suomessa määrätietoisemmalla 
liiketoiminnallaan on paremmin onnistunut voittamaan sodan 
jälkeisen pulakauden vaikeudet kuin naapurimme Pohjanlah
den tuolla puolen.

Jälkilanse.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa viime maalis
kuun 27 p. pidetyssä esitelmässä »Valtio puuteollisuuden har
joittajana» esiintuodut arvostelut metsähallituksen liiketoimin
nasta, ollen monessakin suhteessa harhaanjohtavia, kaipaisivat 
kohta kohdaltaan oikaisua, mutta ei liene aihetta ryhtyä oiko
maan kaikkea näitä, nähtävästi liiallisesta liike-elämän sosiali- 
soimispelosta syntyneitä mielipiteen ilmaisuja. Muutamiin 
lienee kuitenkin syytä lähemmin kosketella.

Esitelmässä muun muassa väitetään, että syy sekä Gran- 
vikin sahan (Pohjois-Ruotsissa) että erään Suomen puolella 
rajaa sijaitsevan sahan toiminnan lopettamiseen on löydettä
vissä osittain metsähallituksen liikeosaston epäonnistuneesta 
myyntipolitiikasta, kun valtionmetsien puista esitelmöitsijän 
mielestä on vaadittu liian korkeita kantohintoja, ja osittain 
Veitsiluodon sahan etuoikeutetusta asemasta puiden saantiin 
nähden valtionmetsistä. Kuitenkin 011 yleisesti tunnettua, 
että niin hyvin Granvikin kuin erään toisen saman yhtiön 
Pohjois-Suomessa toimivan sahan ahdinkotila ei ole joh
tunut raakatavaran kalleudesta, vaan epäonnistuneista 
valuuttakaupoista.

Niinkuin jo aikaisemmin olemme osoittaneet, on Perä- 
Pohjolan valtionmetsistä huutokaupatuista sahapuista sodan 
jälkeisinä vuosina n. 42 % jäänyt kokonaan tarjouksia vaille. 
Sitäpaitsi on juuri viime vuosina siellä myöskin yksityismet
sistä kaupaksi tarjottu suuria sahapuumääriä. Yksin Kemi
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järven lohkokuntien metsistä on myyty 840000 runkoa ja 
viime vuonna oli siellä vielä yli 500 000 leimattua runkoa myy
mättä, jotapaitsi lisäksi Kuusamon ja Kuolajärven lohkokun- 
tien metsistä on myyty melko suuria sahapuuleimikoita. Näi
täkin puita on, ei aivan vähässä määrin, täytynyt myydä Ruot
siin asti, huolimatta siitä, että sinne viedyistä sahapuista meillä 
kannetaan vientitullia 5 mk m3:Itä, johon lisäksi vielä aina 
v:een 1923 tuli melko korkeat vientimaksut. Näin ollen on 
vaikea käsittää, että kukaan vakavissaan saattaa uskotella, 
että Pohjois-Suomessa on yhtään sahaa, joka raakatavaran 
puutteen tai kantovuokrain kalleuden vuoksi olisi lopettanut 
liikkeensä.

Ei myöskään saata olla kenellekään puut vara-alaan pereh
tyneelle tuntematonta, että sahateollisuus sekä Ruotsissa että 
Suomessa nykyisin yleensä työskentelee varsin vaikeissa olo
suhteissa, eikä meillä suinkaan ainoastaan Pohjois-Suomessa, 
vaan ainakin samassa määrin Etelä- ja Keski-Suomessakin, 
missä tämä teollisuudenhaara on kokonaan riippumaton metsä
hallituksen liikepolitiikasta. Esimerkkeinä mainittakoon, että 
Suolahdessa, metsärikkaassa Keski-Suomessa, nykyisin kaksi 
sahaa, joista yksi on aivan uusi, seisoo toimetonna. Kotkassa 
Karhula-yhtiön saha on autiona, ja muutamia toisia sahoja 
siellä uhkaa sama kohtalo. Ruotsissakaan ei tilanne ole lois
tava, mikä näkyy jo siitä, että Svensk Trävarutidning’in tämän 
vuoden kesäkuun 15 päivän numerossa kerrotaan kahdeksan 
eri ruotsalaisen sahayhtiön vararikosta.

Laskiessaan tappion, jonka Veitsiluodon saha viime vuonna 
on tuottanut, esitelmöitsijä lähtee vääristä perusteista. Hän 
nimittäin laskee sahatavaran valmistuskustannusten stan- 
darttia kohden, ilman korkoja, nousevan vapaasti laivan kyl
jessä 2 690 markkaan, niiden todellisuudessa ollessa ainoastaan 
Smk 1 971: 58.

Esitelmöitsijä kävi myöskin liian aikaiseen tekemään johto
päätöksiä sahan toiminnasta, ennenkuin saha oli tullut täyteen 
käyntiin. Tämä näkyy m. m. siitä, että hän moittiessaan sitä, 
että v. 1923, jolloin sahan työväki vielä oli kokonaan harjaan
tumaton, raakatavaraa meni suhteellisesti paljon standarttia
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kohden, lausui, »yksityisten sahalaitoksissa on joskus päästy 
siihen, että std. kohden ei tarvita enempää kuin 250 j* sellai- 
sessakin seudussa, missä järeän puutavaran saanti on paljon 
vaikeampi kuin Veitsiluodolla,» sillä todellisuudessa käytettiin 
sahalla v. 1924 ainoastaan 232.9 j3 raakatavaraa standarttiin.

Korkokanta 10 l 2 %, jota esitelmöitsijä laskelmassaan 
käyttää, ei myöskään vastaa todellisia oloja, vaan olisi laskel
missa käytettävä sitä korkokantaa, mikä menee viime valtion
lainoista, siis n. 8 %. Kun vielä ottaa huomioon, että sahan 
liikepääomasta noin 12 milj. mk on kantorahoja, josta, tai 
sitä vastaavasta määrästä, kysynnän nykyisellään ollen ainakin 
suurin osa olisi ilman Veitsiluodon sahaa jäänyt saamatta, on 
puhe siitä, että saha on tuottanut tappion, jonka korvaamiseen 
kilpailevien yksityisten teollisuuslaitosten on pakko valtio- 
veron muodossa ottaa osaa, lievemmin sanottuna liioittelua.
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