Alfred JMarshail.
Mtdstosanat, jotka KansantaloudeUisen Ykdistyksen kokouk-,
/ sessa marrask. 23 p:iia 1924 esitti
'
Muftti

Pesonen.

KansantalotidelHneii Ykdistys oti yiime vtiosien aikana
ngean kerran saannt omistaa mnistosanoja poismenndJle-kansantalonstieteen merkkimiekikei Tassa kokonksessa on YkdistykseUa jaUeen samanlainen velvokisnns. Englantilaisen kan- .
santalonstieteen nestori Alfred Marshall on knollnt viime keinaknnn 13 p:na lakes 92 vnoden ikaisena. Vaikka kanella ei ole
oUntkaan sellaista - snoranaista vaikntnsta Snomen kansantalonstieteekisten karrastnsten kekitykseen knin esim. Jokannes Conradifla ja vaikka'Marskallin vaikntns Snonien-kansantalonstieteen kekitykseen ei ole sen tnntnvampi knin englantilaisen'kansantalonstieteen yleensa, lienee kuitenkin syyta mnntamin sanoin palanttaa mieleen, mika asema MarskalMa on
ollut eiikoisesti englantilaisessa j a yleensa nykyaikaisessa kansantaloustieteessa.
.
:
Knten snnrk edeltaj ansa Adam Smitk xyktyi Marskallkin'
tutkimaan talondeUisia ja ykteisknnnakisia kysymyksia saadakseen selviUe, mita aineellisia edellytyksia oli olemassa ikmiskunpan moraaliselle-edistykseke. Eaktokokta oli moraalifilosofiaja paatekokta oli pnkdas kansantalonstiede. Vaikka Henry
Sidgwickilla oli' k y v i n snnri vaikntns MarskaUin kansantalonstieteellisten kajrastnsten Inonteeseen ja vaikka kan aina piti

^\|)'r©bkmia/ ei k a a ^kui'ten•kg.dn &ii±s0int^jtuikimu^
utilitaristisen kate'antpkannan,. kuten^oli laita,. useideia''k;aj^
edeltajiensa. Vaikka Marskall tietenkin oli ta^^sm selvilla siita,
etta talouselaman kekitykseen vaiknttavat inpnet mnnt ktiin
pnktaasti talondelliset seikat,^ olivat talondelliset -probleniit
kanelle kniteiikin talondeUisia eivatka eetiflisia.
Marskallilla' oli jo varkain voimakas karrastns matematiikkaan, ja kan kaytti; tntkimnksissaan na.atemaattista tnetodia
varsin snnressa maarin selvittamaan monimntkaisia erikoiskysymyksia j a niiden erittelyyn pernstnvaa deduktsionia. V a a rin olisi knitenkin Inulla Marskallin tntkimusten rakentuvan
' etupaassa dednktsionin pokjalle. Voimakkaimmat vaikntteensa
ryktyessaan tutkimaan kansantaloudelHsia kysymyksia oli
Marshall saaiiut epailematta j . St. Millkta, jolle kansantaious
oli enemman »pkilosopkical» knin »political 'economy»;. mutta
niatkat Amerikkaan ja- Saksaan seka Rosckerin veiikntus saattoivat Marskallin antamaan, enemman arvoa induktiiviselle j a
historialiiselle metodille, kuin m i t a eiiglantila'isessa : ^kansantalonstieteessa, yleensa ,on tapana. „
Marskall aloitti syvallisemmat kansantalondelliset tntkimuksensa samoihin aikoihin, jolloin Jevonsin'»Theory of p.oliticai
economy)) j a Mengerin .»Orundsatze»ilmestyivat, joten hane^
oma teoreettinen harrastnksensa loysi sopivaii pokjan nude
arvo-opin Inomassa maaperassa. Marskallin kannanottoon o"
myohemmin epailematta ,vaikuttannt myos 'Bokm-Bawerki
»Positive Tkeprie des Kapitals», mutta on kelppo todeta, mite'
itsenaisesti kan knitenkin rakensi esit^^ksehsa tieteen pern
kysymyksista. Muodollisesti. • katsoen on Marshall kasitell
kansantalondellisen teorian alaa ^^hteiiaisemmin ja perusteek
semmin kuin knkaan kanen edeltajistaan. Asiall'iselta kahnal
katsoen ei Marskallille knitenfcaan voi antaa sellaista amaper'
syyden leimaa ktiin esim. Bokm-Bawetkrlle j a Mengerille, s'
kan jontui saattamaan teoriansa julkisni^teen vasta myoke
inin, jolloin kansantalonstieteen alalia it;senaisinkin «teoteeti
on pakostakin enemman tai vahemman ekl'ektikko. Mars
on sita knitenkin vakemniassa maarassa. Han on kansantal
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v^'^kmta^ -ja palkkateoiiaa ja myos mkateoriaa. P-alk'kateO'ifaak"'
-';kakden-'^arskall on kyll'a asetttiiiiurt vaiittavaUe kannafle nsei- - " i l
kliiHn'eri snnhtiin nakden, nintta on sittenkin esittanyt y l e W - - - W
'^teorian valniiini|)ana' knin Icnlcaan mnn oilcoen er-ikoises'ti^ ' '\
:Bokni-Bawerkin kasityksia.
^
' '-/^
Hintateorian g.laka'Marskall on erityisesti sel'vitellyt k i n "^jm^
tojen muntosten Inonnetta esittaen teorian*" mnntosten kasva'^i^
vasta,, kiikty vast a ja kidastnvasta nopendesta seka taman s^i•-kail "illnenemisesta eri tnotannonteldjain snnmnssnkteiden' j a
kysynta- j a ' tarjontasnkteiden mnntosten alaisena. Tassakin,
, koliden Marskall jontnn. ottamaan eriavan kannan Bokm"Bawerkiin nahden, j a on kanefi teoriansa tu.otannontekijaim
.'kiaarasnhteiden mnntoste'n vaikntnksesta kintoikin viime
'aikoina tnllnt kansantalousteorian yleisomaismideksi, joka on
' olkit ' kedelmakinen vaikntns myos rakateorian kekitykseen:
Kvantiteettiteoriaa Marskall pitaa yleisen ' arvotearian,
osana, j a vaikka kan tietysti myontaa, etta fakan.arvo on fnnktr'^sipnalinen sen kysyntaan, ei kan rakanarvo- j a kintasukteiden,
T-selvittamiseen nakden aseta yktaloa koko r a k a - ja tavaramaa• ran' valille, vaan esittaa, etta ensiasteinen snkde on olemassa
r|:l"eison jatknvaa kayttoa varten haknssaan pitaman rahamaa;eln j a vaihtoon jatknvasti tulevan tavaramaaran valilla. T i m a
|'|t;kde ei ole suinkaan mekaaninen, eivatka sen mnntokset ©le
'Ijiinkaan aivan vastaavia raka- tai tavaramaaran vaiktelnil|e.
'laman eroavaisnuden selitykseksi ei myoskaan riita rakan
pextonopeuden mnnttuminen, vaan on .siina otettava kkoitoon yleinen teoria hintoj en mnntosten ^opeudesta. Varsin
siaisin esitti Marskall myos ostovoimapariteettiteorian, merIMista kylla jokseenkin kategorisessa mnodossa, mika on hiuf-:
ristiriidassa hanen yleisen hinta- j a rahateoriansa kanssa.
'4
Marshallin snurin merkitys kansantalou.den teorian alalia
l;'knitenkin maarattyjen peruskysymysten selvittamisessa.
^©fdaan sanoa, etta 'teoriassa kan on lopettannt vaittelyn k y iian j a tu.otantoknstannusten merkityksesta arvon maataa.-

teettiperiaatte'et; Ktlomattava merMtys 'hien^e mel&'O^nktt'&vsi
Marslialliii osoittamalle laissez-faire-periaatteen., ke§ij:mattomyydel'le taloiiselamaa • jarjestavan-a ^ pri-nsiippima erikoisissa
olosukteissa. Han ei itse knitenkaan tee tasta yleisessa Isansantalo'UStieteen esityksessa mitaan talonspokittisiaj.o'ktopaatoksia,
•Yaikkakin kan on sita ndelta, etta teorian ^tnlosten tiAleetekda
makdokiseksi kaytannokisten joktopaatosten vetaminen.
Kansantalond-en tutkijoista on Marskall ollnt nseita vn.osikynimenia kaikista hn.omattavimpia.
Ulkomaisille kansantalouden karrastajille ja tntkijoille on tama seikka oikeastaan'
seivinnyt vasta verraten asken,^ sika lieiUe Marskallin elaman- .
tyon tnlos keskittyy paaasiassa kolmeen teokseen: Principles of
economics (1890), Industry and trade (1919) j a Money, credit"
and banking (1923). • Tama.kolniikko, jota Marskallin viela oli
tarkoitus jatkeia ykdella hiteella »edistyksen taloudesta», mnodostaa yieisesityksen Marskallin tu:tkimuksentuloksista,ja vai
mistni se siis vasta vnosi sitten. Mntta- sita ennen oli kan j ^
pnolen vnosisataa tg;knyt tyonsa tuloksia ^nnnetnksi englant'
laiselle yleisolle esitelmoitsijana, yliopistonopettajana, valtio
komiteoissa j a .moneUa mu3ulla tavall^. Vnosina 18-85^—19
kan toimi Cambridgen yliopiston kansantalonstieteen profess
rina, ja tana aikana kan Inennoissaan esitti kaiken sen, m
kan myohemmin julkaisi, ja kasitteli kaikkia niita kysymyks
joita tana,- Englannin samoin knin yleisenkin Isaiisantalonst
teen kekityksen kannalta tarkeana aikana vydryi eskle. T "
aikana laskettiin perns sille Englannin kansantaloustieteen sui
nalle, joka tunnetaan Cambridgen kou:lnn nimella ja jonka In
siis Marskall on. Ulkomaalaiselle ei tama Marskallin dam
tyon pnoli voi tietysti olla niin tnnnettn eika sel,va, mutta '
nelle on toiselta ptiolen enemman kuin englantilaisille its<
rarvoa noilla MarskaUin kolmella paateoksella. Mita mn
•tuksia niikin nakden voitaneenkin yksityiskohdissa esittaa
kottavat ne knitenkin tnnnustamaan, -etta. iy|^ed Ma:^
j;atkoi knnniakkaasti Englannin kansantalQusi^-eteen su
jnestarien tyota., MarshaU ei kyllakaan, e n ^ p a a knin

Taloudellisia m a a n j a k o k y s y m y k s i a
K i r j . Kyosti
I . Suoritetut

Haataja.
isojaot.'

Halliiitamuodon mtikaan voidaan maamme pinta-ala jakaa
kakteen paarykmaan, joista toisen muodostavat valtion metsa-,
maat, alaltaan n. 14 milj.. ka., seka toisen tiloikin jaetut alueet,
joita on n. 20 milj. ka. Jalkimmaisen rykman kaUintamuodolle j a sen vaikeilleon ominaista, etta yksityinen omistnsoikeus
maaomaisnuteen on saannt alknnsa jo varkaisena keskiaikana
siUoin mnodostuneissa kylissa seka niinikaan yksinaistalokla.
Tama seikka samoin knin meidan oiojemme pysyminen vapaina
feodaalijarjestdmasta ovat karakteristisia meidan maanomistusolojenune kekitykseke ja erottavat sen vastaavasta kekityksesta
nseissa mnissa Knroopan maissa. Knitenkaan ei meilla maatilajarjestelma, siina mnodossa kuin- se nykyaan esiintyy, mno'-.
dostnnnt ennenknin 1700-lnvun jalkipuoliskolta alkaen, jolloin
alullepannnt isojaot vasta saattoivat maatilajarjestelman sen
nykyiseen. muotoon. Aikaisemmin^ nimittain oli ainoastaan
talojen pellot j a niityt jaettn talojen|kesken, jota vastoin m.etsat j a laidunmaat olivat kylan talojen ykteisia, jotapaitsi pellot j a niityt olivat lukuisiin palstoikin jaettnina vaikeasti v i l jeltavia, ja sikoinen vainiopakko oli rasittavana kakleena kaikelle maataloudelliselle edistykselle: , Naikin oloihin tiesi isojako perinpokjaista mnntosta. Sen taj-koituksena oli jakaa
nndelleen pellot ja niityt j a koota ne niakdoUisimman karvoikin palstoikin j a saada siten monipalstaisnnden okeka myos
vainiopakko poistetuksi, jotapaitsi tarkoituksena oli jakaa
samalla metsamaat talojen kesken ynna toimittaa lopnkinen

verollepano. Keitioja monipalstaisunden poistamiseen oU j y v i tyksen kaytantoSn ottaminen, joka teki makdoikseksi antaa,,
jaossa kyvaa maata Vakemman j a kuonoa maata enemman.
Isojaon aikaansaaminen oH yksi nnta nndistnksia, joita.
i 7 0 o 4 n Y u n pnolivalissa talouselamassa vallalle paasseet
kberalistiset katsantokannat toivat Rnotsin ja. Snomen sisaisiinoloikin. Se- tiesi oikeastaan, nykyolojen silmilla. katsottnna,.
ensimmaista -tilnksia kokoavaa 'jakoa eli nnsjakoa (Znsammenlegnng) siella, missa se tuli toimitettavaksi. Tallaisena uusjakona oli isojako Buroopan oloja silmalla pitaen knomattavan
varhainen. Bsim. Pxeussissa j a nseissa mnissa Saksan valtioissa
varsinaiset nnsjaot pantiin alnlle vasta 1760-luvnlla annettnjen
asetnksien pemsteella ja monissa Buroopan maissa vasta 1800Invun alussa.
Isojakojen snorittamisjarjestys'on meilla ollut seuraava:
xyoo-luvulld jaeftiin
UaderumaatL, Tturun-Porin j a Hameen laaneissa
Muttalla Suomessa
Vv. 1800—1848 jaettiin
• TJudenrtraan, Turtm-Portn. j a Hameen laaneissa
Munalla Suomessa

n. ; 2.5 tnilj>. ha.
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Isojaon toimittaminen meilla on iollnt snurtyo.' Sen talondeUista merkitysta meidan maatal'ondellemme on Inonnokisesti
vaikea tarkoin aivioida. Jonkinmoisen kasityksen saamiseksi
siita voidaan knitenkin toimittaa seuraavan tapainen arvio.
Meilla on jpatevasti osoitettu, etta nnsjakojen tuottama kyoty:
ja pnkdas aivon lisa on n. 25 % maatilojen arvosta. Jos isoj.akojen tuottama pukdas arvon lisa aivioidaan edes pnoleksi
mainitusta prosenttimaarasta ja maan arvoksi pannaan .keskimaarin vain 400 mk ka:lta, saadaan jo toimitettnjen isojako•j.en tnottamaksi arvon lisaykseksi n. i miljaardi mk, j a k u i ,'tenkin on silloin arvon lisays otettn pikemmin liian alkaiseksi
• kuin liian korkeaksi. Meidan on vain mnistettava se tarkea

;5

pait'si niuuta, meidan laajasnuntai'nen fneij^eti-taldttteSaitie'
\dijelyskoneiden runsas kaytantoon ottamineii ollut skorknaisesti makdoton. Taman kavaitsemiseksiei tatvitse'niunta'kuin
^ajatella oloja jossakin meidan edistyneessa maanyiljelyskylassamme sarkaj aon' aikuista tilnssij oitnsta silmalla pitien talk,
siella, missa sarkajakoa ei ole ollnt, okkupatsionin perusteella
vallinnntta olotilaa. ' Molemmissa olisi tilanne ollnt nyk^dselle ma-atalondelle makdoton vainiopakkoineen,^aitansjnttninefen 'y.m. liankalnnksineen.
Erikoinen m.erkitys on myos ollttt isojakojen ykteydessa
tapaktnneella metsaiiiaiden jaolla. Tama jako on pitkalle
kekittyneen individualistisen pyrkimyksen ijmaisn. Periaatteena siina oli, etta kylien nietsamaat oli jaettava talojen kes-ken ja etta kunkin talok tuli saadatarpeellinen kotitarvemetsa,
• vakintaan 6go tynnyrinalaa marittaalia kokden. . Nykyoloja
silmalla pitaen voidaan asettaa kysymyksen alaiseksi, oliko ^1
tallainen metsamaan jako todella yiisasta, vai eikd^ olisi .olLnt ^
,parempi, jos talojen yksityiseen kaltuun olisivat tuUeet vain
pienemmat metsaalat ja mmn'osa taloille tnlevasta k^etsamaasta olisi jaettn nulle ykteismetsaksi. Viimem-ainittna menettelytapaa seuraten olisi.-ekka ollnt kelpompi pelas'taa meidan
talonpoikamme- niista. monista ajatteiemattomista, metsakaupoista, joikin keidan keskundessaan on viime viipsisadan jalkipuoliskoUa jondnttn syypaiksi. Toiselta pnolen voidaan kno. manttaa, etta sen mnkaan kuin kokemns on osoittannt, yktei-;
silla metsaaloilla ei vdida saada saastavaa metsankayttoa talojen kesken edes kotitarvekayttoon: nakden aikaan mnnten iaiin
stmrin vaikenksin, ja voi asettaa kysymykseii alaiseksi, olisikopitkaan aikaan i8oo-luvun j'alkipnoliskalla yoitn saada sellai-^;
sia ykteismetsien kayttoa jarjestaviasaannoksia, jotka olisivat niiden jarkiperaisen kayton turvanneet. Joka tapanksess
on isojakojen ykteydessa tapaktnneesta metsien jaosta olkr
se knomattava (Ctn, etta' kukin taloUinen on saannt jarjesfai
metsansa kayton kylsynsa ja. taitonsa mnkaan sekamiyds se
mnkaan, kuin taloudekinen tilanne kullakin ketkella on ta'

f^^-it'likianYA
Mtim'talistife'" maasetltuvWstomme iesfc&d%^^'y'
%lfXStwniiui
j a kiin myos"'pmita'vara3'--liti6iclen tahol'ta oh
' .4,
'VhtaJttii, ettei k^aikttomid. diiahdollisiiuksia ^^ksityistoetsien -liW-- ' i
rtiimi §''aamiseksi ole olem:assd/tapahtmmt metsariiaiden j a k a M - -'^
•'Mien talojen kesken ehka sittenkih koitnn onneksi meidan maalS
i'eihme. Hnomatt'aVa on viela'/etta talpjen ykteisten metsieny'
/.pnntetta,'joka rSpo-lnvnn'jalkipnoliskolla, iiim. v:n 1886 metsa- •
-laissa, tnrliaan koetettiin korvata saaniioksilla tilojen yktei."'ieen^kayttoon ykdistettavista metsaalneista, on ^pyritty viime ^
c'aiWna korjaamaan nntta'tieta, jolla voi edellyttaa paastavan
''jparempiin tuloksiin, knhhan se saadaan voimakkaaseen kayn; tiin, tarkoitan yksityismetsie:^ kayttoa mnodostettnjen metsa}~0sntisknntien kantta, jotka-ilmeisesti tnlevatolemaan kyvin tar•'krea* tekija metsatalpndellisten kysymyksienime jarjestel^dle ,
"maanomistajalnokkamme'ja maan parasta vastaavalla tavalia. ;
2. Suoritetut

uusfmt.

Samoin kuin 1700-lnvnn pnolivalissa isojakojen alkupn-^;
''paho tiesi nutta perinpokjaista muUistusta meidan inaanomisgoloihimme ja nnden voimakkaan kekitysjakson alkna,~samoin
'jkiesi sellaista 1800-lu.vun pnolivalissa nnsjakojen' (isojaon" jar- :
'^stelyjen) aikaansaaminen. Knten tunnettna, on nnsjakojen":
arkoitnksena nndelleen jakaa isojaoUa jo jaettn alue, jossa
men jako on old j en mn'nttnmnsen seka osittain aikaisemmassi, ;
a'ossa esiinVvien' puutteellisnnksien ta|da kaynyt tarkoit-risatr vastaamattomaksi. Vaikka tallaisten jakojen toimittaIselle on ollnt melkoinen este siita, etta meidan aikaisempf '
nskasityksemme piti maaratylla alneella toiniitettna jakoa,
voiniaisen tnomion vertaisena, jota ei saamit mnnttEa.
u%ten kuin kaikkien asianosaisten snostnmnksella taikkk
keimman oikenden luvalla, oli tallaisia 'jakoja kuitenkin
M^n 1920 mennessa toiniitettu kaikkiaan 1.5 milj. k a laajaka
feella, varsinaisesti maan lounaisosissa j a Vaasan laanissa :
i e r M s s a pitajassa Onkin iaanin etelaosassa.
,
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'• • keima siina tntHmkksessa, jonka tdktori/Sarvi on y:!^ific,5 ^ji^l-^
kaissnt Laikian j a J n r v a n pit-ajien unsjaosta. Tama tiitkimus
on psoittanut, etta unsjaosta saatava kyoty lisaa maan arvqa,'
,uusj,akoknstannukset pois luettuna, n: 25,%^ joka siis on .pnkdas arvqn ksa. K n n uusjakoja-meika on toimitettu 1,5 nnlj.
ka laajalla alneella j a jos maan arvon, kektaaria kokden
arvioimme esim. 500 mkiksi, ottamalla kuomioon,. etta unsjaetut alueet ovat maamme parkaimmassa yiljelysseudussa,
voimme niiden avulia saadnn maan arvon notisnn arvioida
nykyaan n. 200 niilj. mkiksi, mika siis,on melkoinen meidan
maataloutemme kyvaksi tnllnt kyoty.
' ' *

'

3- Suoritetut

maan

osittamiset.

Edella on tekty selkoa isojakojen ja nnsjakojen suorittamisesta ja niikin liittyvista taloudellisista kysymyksista. Myps
muita maanjakotoimituksia on ole'massa, joista ennen kaikkea
ovat tarkeita maa,tilojen osittamiset seka eraat asutnstyon
alaan kuuluvat tfektavat.
Osittamistoimituksien alaka suoritetun tyon laajuuden
osoittamiseksi mainittakoon, , etta vv. T885—1920 jaettnn
kalkomalla . 6'.4 milj. k a , lokkpmalla 5.9 milj. k a seka palsta
tiloiksi erotettiin 17x500 ka. Osittamistoimituksia oli mai
nittrma aikana kaikkiaan n. 106 000:' Varsinkin sen jalkeen kui
v.n 1895 osittamisasetus teki osittamisen vapaammaksi, o
osittamistoimitnsten luku snunnattomasti kasvanut. Naid
toimituksien suorittaminen on ollut valttamaton^ edeUyty
sille suureke maanomista-jaluokan lisaantymiseUe, joka. meill
on tapaktnnut. Voidaanhan katsoa, etta maanomistajain lukt
joka viela vuosisadan alussa oli kiukan y l i 100 000, on nyt
250-000 ja ilmeisesti aivan plan 300 000.
•
Tkojen jaot eivat knitenkaan ole toimituksia, joissa jao
sellaisenaan on paapaino ja joissa jako pannaan toirneen ja

;'~ed.ellytyksitla, pyritaam. Nai-n ©l-len on myos ymmarrettavissa,
<-etta naiden toimitnksien -tnottamasta snoranaisesta ,iiy0dy$ta.
';,ei.ole eiikpista laskelma^-olemassa, mntta rnttaa sita bspitta-;
Vmaan 'seillaisen toiminnan tarpeellisnns, jota ne palyelevat.
•IMjos voidaan mainita kokemnksen taliai'sista jakotoimitnksista
p^soittavan, ,etta noin vnosikymmenen kulnttna taUaisen jaon
' ^jialkeen jako-osakkaat'saannollisesti knkin omistavat tnntuvasti
^-enemm^an karjaa ja saavat palj,on snnremman maataloudellisem
-luoton, kuin mika jakamattomalla talolla aikaisemmin oli.
Osittamistoimituksiin on v:-n 1916 lainsaadanto aikenttanut
^t'^^e-n ilmion, etta kalkomistoimitukset oyat y k a enemman vake"iie-massa, samalla ktiin' lokkomistoimitu-sten luku vastaavasti
-I'i'saantyy, s. o-. yleensa siirrytaan, tilanosien luovuttainisessa
'.|i'nemman j,a enemman idealis^en osan luovuttamisesta maara'alan luovuttamiseen.
'
4.. Suofitettavat
'Kemijdfven,

Kuusamo-n -.ja

isojaot,. ,

Kuolajdrven

pitdpen.

isojaot.

\ - E u n siita, mita meilla on takan saakka sunrten JEikotoi'•'tuksien alalia suoritettn, siirrymme' siihen, mita tallaisia
atavia lahitnlevaisuudessa on suoritettava j a minkalainen
;l©udellinen merkitys niille on pantava,. on meidan ensin:
':kastettava viela suorittamatta -olevia isojakotoimituksia^.-niiden ykteyteen liittyvia taloudellisia kysyniyksia. , Talloin
•t^aa. ineita ensimmaisena kysymys Kemijarven,, Kunsamdn
V^^kplajarven kunnissa' vir^ika ole vista isojakotoimituksista.
';>ii^en taloudellisesta' merkityksesta.
/'.Naiden pitajien isojakokysymyksissa ovat maaraavana
fiana kysymyksien aikaisemmat vaikeet, joissa on ollnt ku©-It'ava asema 1700-luvun. I'opulla .naiden pitajien asukkaiden

koiit'raHdeissa talioiBset .sitoutuivat asetta-ffi-aafi. 'idtavakfea >ra?i-arf
puolustukseksi Venajaa vastaari, ja kaUitlig pijQlestaan sitQtittti ikuisiksi ajoilssi vapauttamaan pitajat .kail^esta'isojaosta^
maiden niittatilcsesta, kikamaiden erottamdsesta j a veroke-;
panosta. K u n sittem^min metsat rupesivat i8odduvun pu'okvakn jalkeen saamaan eiinen tuntemattoman merkit^'ksen,
'kaantyi pian knoinio myos naissa pitajissa olevien laajojen
metsamaiden' kayttbon. Oli luonnollista, etta valtio pyrki
niita hyvakseen kayttamaan ja kakkauksia toimittamaan,
jolloin pitajalaiset taas puolestaan vetosivat kniktikontrakteikinsa ja vaittivat valtiolta siiken pukttuvan oikeutta. Asian
oltua moiiien vaikeiden alaisena saatiin vikdoin v. 1879 annetun asetuksen ' perusteella naissa pitajissa toimitetuksi n. s.
valiaikainen isojako, s. o. pitajan taloille erotettiin talor^^hmit|:ain maaratyt metsaalat ja taloille myonnettiin oikeus toimittaa -kaklcauksia siten erbtetuika alnetlla,, samalla kuiii valtiolla^
ok oikeus toimittaa kakkauksia nain erotettujen alnei-"
den tdkopaolella. ' Nain aikaansdadut toimitukset, joita o
kutsuttu valiaikaisiksi isojaoiksi, eivat knitenkaan olleet mi
taan isojako j a eivatka edes jakoja, jotka' tavalla tai toisell
olisivat" omistusoikeudesta tkuksiin maaranneet,-'vaan-ne ol'
vat ainoastaan kakknuoiketiden jarjestamiseksi toimitettu'
valiaikaist,en rajojen kaymisia. K u n nain oli laita, oli-lno
noUista, etta kys3';m3?-s lopnkisen isojaon toimdttamisesta nais
pitajissa pysyi edelleen virekla mainituista yaliaikaisista sM,
noksista knolimatta. Tassa l^ysymyksessa lopnlksesta isojao
tdrmasivat taas vastakkain kniktikontrakteikin perustu
pitaj alaisten vaatimnkset seka asiain yleisen koidon kanna
laktevat valtiovallan p3^rkimykset. Ttiloksena oli-v. 1898 s'
detty erikoislald isojaoista naissa pitajissa: Tania laid t'.
kompromissia ,naiden erisunntaisten intr.essien vaikla. Komp
niissi tapaktui siten, etta isojako maarattiin toimitettava;,
mutta samalla taloille vakuntettiin tnntuvasti suuremniat t'
alat, kuin mita niille yleisen isojakolainsaadannon mnkaan
ollut tnleva,nim. Keiuij arvella 1800 j a Knusamossa j a K
jafvella 2500 ka tkuksia manttaalia kokden. ,Se osa

-~^lklim'tL\,.€118133... Kemiijarvella seka sittemmin Knolajarven. j,av
<;iSti;u:^a,m©n Ifinnnissa.
, ^'
''Harden isojakotoiniitnksien laajnn,den osoittamiseksi ypi- .
./'d-aanTniista mainita seura-aVia tietoj a. •r:' , NaMen kolmen pitaj.aii Icoko ala on 2.^ rniij. ka eli siis
,' ^kinkan snnrempi laiin Isoko Turnn-Porin laani seka Alivenaii»'\,iaiaa ykteensa-. Naissa on"3 173 -ka peltoa seka ,'85 428 k a iiiit- .
:v'itya, oken niittyala snnrempi knin Undenmaan^ Tnrnii-Porin
»>,'j,a-Hameen laanissa oleva;Inonnonnntyn ala ykteensa (Si 000 ka).
31.^ pitaj-issa on i 918 vankaa taloa, jotapaitsi isojaon ykteydessa
t\e mnodostettavaksi 964 pientilaa seka. erotettavaksi ainak i l l nseimmat ykteensa 240 krnunnnmetsatorpasta, joten iso- '
jaossa on kysymyksessa kinkan y l i 3,000 (3 122) maanomistajan ^
V^aseman jarjestel^^ Kokp taloille annettava alne tnlee olemaaii
-VjjiQtitpmaineen n. 670 000 ka. Siita on vankojen talojen j a pien-talojen kesken jaettavaa yksityisoniistnkseen tnlevaa alaa
" ^328 boo ka veroUista maata ja ykteismetsaksi annettavaa alnetta
''.163 000 ka verollista maata. K n n naikin-verollisen maan niaa- '
--*fiin lisataan arvioidnt jontpmaat, joita naissa pitajissa on noin;-•"kolniannes koko alasta, seka erotettaville kmnnnnmetsatoj-y
33ille -annettavat alat, tnllaan edeka mainittnnn 670 000 ka:n
"'^kpkoiiaisalaan, siis alaan, joka pn kinkan snnrempi,kuin nelio,
l^nka sivnt ovat 8 peniknlm.aa ek siis jonka nnrkat ovat Hek
:;&ingissa, Hanieenlinnassa, Pleinolassa j a koviisassa.
Arvosteltaessa sita talondekista mei-kit3^sta, mika isojaolla.
• issa pitajissa on, on knomattava,^etta isojako tnlee naissa
,e-adnissa . viljelyksiin nakden "taydellisesti vastaaniaaii nnsoa. Nyk'j'-aaii nauttivat talot viljelyksia varsinaisesti okkk-.
'Datsionin perusteella. Siteii^ onkin selitettavissa, etta vkje-^
et, joiden .maara, knten on osoitettn, on melkoinen, ovat
an kajakaan, kikemattomissa pien-issa vaikea§ti koidettai§sa palstoissa., Siten voi esim. pienella alaka jokivarressa oka
;ymmenien talojen raivaamia niittyaloja, joita knkin l^|y.

viljelykselle naissa sendnissa. ^On'myos kno'niattava, -etlia | a l •; laiseen voinia|Jeraiseen niaanvkjelykseen on Saissa' -]^itajigsa
melkoisia edellytyksia, knn vaik tilnkset saadaan kootuiksi'fa
siten jarjestetyiksi, etta nykyaikaisia maanviljelystapoj'a' ja
viljelyskoneita voidaan kayttaa seka etta viljelykseen kaytettavaa tyovoimaa voidaan saastaa.- Etenkin ovat meijeritalonden
edeUyt^dcset, kun erinomaisia niittyja on ransaasti, kyvin sun'ret, ja meij^eritnotteilla on alitninen pysyva menekki metsatyovaen keskuudessa. Erikoisesti'on myos knomattava, etta naissa
pitajissa on kyvinkin. sunria untisviljel^'^smakdollisuuksia,. kiih
vain nlkonaisetedellytykset niiden kaytta'miselle saadaan j a r jestetyiksi. Ovatkan toktori Vaino Anerin Kn.nsamon pitajan
alneella toimittamat snotntkimnkset osoittaneet, etta pitajassa
on laajoja aloja aivan eiikoislaatnisia, maanviljelykseen aivan
erityisesti sopivia soita, jotka odottavat viljelijaansa. Niiden
viljelemisen aloittamista ei voida ajatellakaan, ennenknin isojako pitajassa on saatn loppnnn' snoritetnksi. -Eisaksi tnlee
asntnstoiminta. j a jo isojakojen .ykteydessa seka myds sen
jalkeen tapaktnva, pientilojen mnodostaminen, joilla varmasti
tnlee olemaan naiden pitajien- talondelliselle elamalle erittain
voimakkaasti tnntnva vaikntns kaikkine'. niine kyodyllisine
senranksineen, mita~ takaisesta asntnstoiminnasta yleensa 'on.
Isojakojen ykteydessa'voivat Inonnokisesti ainakin paaasiassa
tnlla vain jo aikaisemmin rn,nodostetnt pientilat erotetniksi,.•
mntta niin pian knin isojako on loppnnn saatettn, on odptettavissa melkoinen asntnstoiminta seka yksityismaalla etta valtion
metsissa.' Isojakojen loppnnn saattaminen on siis myos taman
tarkean toimintakaaran'-^valttamaton edellytys. Yleensa sii
isojakojen loppnn.n saattaminen on maanviljelyksen ja pnktaan
maatalonden kannalta naille pitajille mita tarkein. Metsiin nakden on knomattava, etta nj^kyaan, knn talo
nanttivat valiaikaisia lokkoja ja^ knn'knkaan-ei tieda, -niik
paikka kanelle tnlee jaamaan ja mika toiseUe menemaan" o
yleinen valinpitamattomyys metsiin nakden olemassa. ^ ICnki
ottaa koti-tarvepnn.nsa sielta, mista ne knllakin ketkella sop

ieella, joita aliekirjoittaniit ok asiasta sa;aniit osaksi oUessaa-n
1^:^ /isojaok tarkia naissa pitajissa pidetyissa' kokonksissa, ©saksi
li?..ta:ldllisilta ja't'oiniitnsinsinooreilta mnnt'eri, Seka myos osittaili ^.siita, niita jnlkisnndessa on asiasta kirjoitettn, on tiiakne ,
f^, asiassa setiraava:
ICnn naytti siita, etta joitakin osia nykyisin valtion k a l - •.„-'fassa die vasta j a siis valiaikaisifen lokkojen nlkopnol'dla
^" si jaitsevasta trTetsamaasta Kemij arven pitajassa jontnisi .
jtoptilli'sessa jaossa talollisten kaltnnn, ryktyivat Mnetsankoitd- - ^^viranomaiset; ilmeisesti tarkoitnksessa varata 'ainakin tallai''i^,silla alneika olevat arvometsat valtiolle, niita leimanttamaan ja
''.-'iiiakkanttamaan, mika aikentti Inonnokisesti katkernntta j a
f>'miel'tetL knokna talokisteii keskuudessa. kopulta asia kekittyi
'^fe•iiken, etta myos taloUiset, joilla sita ennen ei ollut mitaati
^akkuusunnnitelmia, ryktyivat kakkuutoimeiipiteisiiii vaiiai^^kaisten lokkojen alneella j a pyysivat liakkuulupia maakerralta,
"oka ne myonsi. Senrans tasta on ollnt, etta taloUis^t viime
I'^alveii aikana ovat kakkauttaneet metsia sanomalektitietojen
^ukaan kaikkians'a p. 1 9 milj'. mk:n arvosta. Tama liakkautta- [
!^iiieh on ollut taloudelliselta kannalta erittain arveluttava,
i'a se on tapaktnnut tarkoitnksessa' saada kussakin v a l i % i ' k a i - - sa lolikossa oleva arvometsa valiaikaiseii lokkoiT osakkaike' ;.
If a ketkella turvatuksi, ja kun tama pyrkim3''S on ollut maar " i
|avana, ei Inonnokisesti ole voitli tarpeellisessa maarin panna ;-;,
oa kysymykselle, miten kakkaukset olisi olkit jarjestettava
^4sankoidokisia ja ^deistalondekisia iiakokoktia silmalla pitaen. ,\
tyisesti "on ollut makdotonta valita myymiselle kussakiii, ; '
auksessa se sopivin ketki, jolloin kinta on makdollisimrnan •
Ikea. Mutta lisaksi'nama kakkaukset aikeuttavat oikendelli-' ;

•if*

: ^ti-yassa yarsinaisessa .jaossa ttilevat j.oko, §iiitymaak,;Variaikai' .selta lokkolta isojaon jakokunnalle taki .pitajan kaikkien -tailo-jen ykteiseen ykteismetsaan taikka erikoistapanksissa myos y a l - 'tiolle. Meidan nykyinen. jakolainsaadantom-me edekytta.a^ eita
tallaisissa.tapanksissa metsia ei saa kakata ennen jakoa, yaan
etta seisovaa m,etsaa koskevat asianosaisten valiset kysymykset on jaosta ailientnvien metsatiken ^^kteydessa jarjesfetta^va.
Nain ollen ei kakktLulnpia olisi saannt taloUisille myontaa, skia
tavalla knin on tapaktnnnt, eika kakknita toiniittaa y k t a v-akan
taloUisten knin metsakallinnonkaan toimesta. Tilanne- . on
ollnt sellainen, etta maanmittanskalktnksella, jakotoimitnksen
oUessa nykyiseka asteellaan, ei. ole ollnt makdollisnntta suoranaisesti asiaan pntittna. Seon kylla teknyt aloitteita seka v a l lionenvostoUe etta Otuun laanin maakerrall^ sen estamiseksi,
mita nyt on tapaktnnnt, mntta- nama aloitteet ovat j^aaneet
tnloksetta. Onlnn laanin maakerra taas voi pnolestaan kakknuInpakysymyksessa kyvalla syylla vedota siiken, etta kan kakktmlnpia antaessaan on jolidonmnkaisesti senrannnt'Sita oaken-;
dellista kasitysta, jonka valtionenvosto itse on omistannfe
aikaisemmin eraJi,ssa isojaon toimittamista koskevassa riidan;
alaiseksi joutnneessa asiassa, josta lakemmin myokeih'pana.
-kopnllisesti j a a nykyisen .tilanteen pernssyyks.i se s.eikka, etf
nietsakailinnon takolta on tallaiset. kakknnt ensinna pant
• alnlle j a etta valtionenvosto ei ole teknyt asian koitamisel
aikanaan, mita tek,da olisi pitan^^t, ja etta molemmat ov
omistaneet korkeimman oikenden yksimielisella paatokse
vaaraksi osoitetnn kasityksen- eraista isojakoa koskevista oike
dellisista kysymyksista.- Tallaiset ristiriidat psoittavat, knii
tarkea isojaon nopea loppnnn saattamineii_ naiden sentni
metsankayttoa.kqskeviUe kysymyksille on.
Joka tapauksessa "esitetyt seka viljel^^-ksien etta met;
kayttoa •• koskeyat seikat osoittavat, etta isoja.on nopealla i
;punnsaatt.amiseka nyt kys.ymyksessa olevissa pitajissa on n"'
pitajien talondellisille ja ykteisknnnallisille oloille erittain k
kantava merkitys. Kuitenkin on viela knomautettava.
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isojaosta tuleva liyoty voidaan saada taydelliseksi vain silloin,
jos tilusten sijoitnksessa 3a jaossa ne todella saadaan toimitetniksi niin, etta ne vastaavat maa- j a metsatalonden karjoittamisen asettamia vaatimnksia. Tassa kokden'on knomattavia
vaikeuksia niiden ristiriitojen jokdosta, joita tilusten sijoitta, miseen nakden metsankoitoviranomaisten j a talokisten valika
nayttaa muodostuvan. Metsankoitoviranomaiset valtion edun
valvojina ovat ilmeisesti lakteneet siita ja yksinomaan vain
siita katsantokannasta, etta on pyrittava jarjestamaan asiat
niin, etta, talokisten kaltuun jaavat kokonaan niiden entiset
valiaikaiset lokkot ja etta jos jotakin niikin lisaa tarvitaan,
niin se on otettava niiden vieresta. Ilmeisesti tasta nakokannasta
laktien ke ykteismetsaan nakden asettivat sen vaatimnksen,
etta kukekin isojaon jakokunnake, jonka- ke identifioivat v a l i aikaisen lokkon kanssa, oli muodostettava oma erikoinen ykteismetsansa, ja ajoiyat skta kannalta vaatimuksiansa myos toimituksessa noudatettavaan menettelytapaan nakden. Talokisten kannalta taas oli isojako toimitettava nun j a tkussijoitus
siina niin, etta se makdokisimman kyvin vastaa talokisten
takoka kysymykseen ttdevan maa- j a metsatalonden vaatimnksia, ilman etta siiken saa vaikuttaa maaraavasti se seikka,
nnten vakaikaiset lokkot ovat aikanaan - tuUeet sijoitetuiksi.
Ykteismetsaan nakden keille on okut^ erikoisen tarkeata, etta
ykteismetsa tulee pitajan, kaikkien talojen ykteiseksi, koska^
inonien jakokuntien kesken jaettuna ykteismetsa tuksi menettamaan melkoisen osan talondekista merkitystaan^ sen kaito olisi
vaikeammin ja kakiimmin jarjestettava j a pieniin etaaka oleviin jakokuntiin j a yksinaistaloikin nakden koko ykteismetsaajatus menettaisi merkityksensa. MaanmittansYiranomaisten
kannalta, joiden on puolueettoman tuomarin asemassa olevana
viranomaisena asiaa koidettava, on isojako toimitettava niin,
-etta tilusten sijoitns on talollisten • maa- j a metsataloudekisia
intresseja silmalla pitaen makdokisimman eduUinen, samaka
kuin on pidettava kuolta, ettei valtion 'metsaalueita sopimattomasti pirstqta 3 a ettei ykdelle enemman knin toisellekaan valita
parkaiten metsaa kasvavia tilnksia. Ykteismetsaasiassa on
talokisten vaatimnkset seka taloudekiselta etta oikeudekiselta

;

"Maajn-ja saanut myos. silloisen valtioneuYSsto'ii puoletteefi. Seio;f:-?^ .-faiaksena ok' ol'lnt/etta asia on iont'nrikt ®ikendenkaysn*n
" "
' varaan, jossa seka maanjako-oilcens etta korkein'/oikeus o-vart
^ ilmain erimlelisyytta asettuneet maanmittanskalktuks^n -ke&nnake. 'Asia- bn siis kytt'enimin kyl-la saa,tu ratkaisjjuk^i, cntidstta
sika ailcaa kuin tata riitaa' on use'ampien vuosien ai'kana kayty,
on osittain isojako .^okut pysakdiyksissa j a osittai-n- oyat .maanmittaiisviranomaiset * okeet sen jokdosta - estet^-t toimimasta
, metsankaklmukysymyksien jarjestamiselisi'niin) knin olot olisivat vaatiiieet ja "tarkoituksena al'kuaan oli,-ja seuraukseiia'<©n
ollut .paitsi isojaon viipymista j a erinomaisen atvekitldMa'katkernntta se .tulos metsankakkuukysyniyksiin nahden, josta
• edella on mainittu.'
,
Katkernntta 'ei suinkaan ole, telinyt pienemmakptapa, jolla maankallitus* on kasitellyt kysymy^ta tafetolH/
annettavan
ykteismetsan hoitoa* k'oskevasta
lairisaadan
nosta. Bsittikan kallitus eduskunnalle'ykteismetsista l-akl€lid**
tuksen, jonka oli valmistanut metsankoitajista kokoonpan%'
komitea, joka ei katsonut tarpeelkseksi knnlla edes asl&|''||*'
hella olevia viranqmaisia, pitaj alaisista puhumatta»kaa&, •
j,oka tiesi laajojen yhteismetsaalneiden j a seu snuren',o>mais^'
den, jota ne edustavat, joutumista kokonaan metsahallitu|;s.
li^aarattavaksi. / Tpsin on asian myokenimassa^ kasittel'j"
• lakiehdotuksessa e'skntyvat pakimmat virkeet tekty j en h i ^ ^ ^
• tnksien johdosta korjattu, mntta itse menettelytapaan 1
ekdotnksen kasitiel'yssa ei ole tekty mrtutosta., j a kiiitenklk:'^
asiantu-ntevan'kenkilon neuvottelu asiasta pitaj alaisten fea;"
' ^ olktt oinansa valaisemaan sita ja ekka aiheuitaifaaan lakie"*
, tuks«5en sellaisiakin parannuksia, 'jotka -nyt pvat ; j a f
kuomaamatta. Tallainen meiiettely asiassa, joka koske
3,000 talolliseh omistamaa ykteensa n. 163 '000 ka:n metsa .
jotika'aryo,'lahentelee'100 nnlj.. mk j a jpnka o s a k l ^ a f j
' itsetietoista, ;a-semastaan j a oikekksistaan arkaa vi&|p
> ©kut arveluttava. Asian laita on niin, etta'naidensentnjen^:.
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lioito. vaatii valtiovallan takolta toisenlaista Iniolenpitoa, knin
mita niiden osaksi vnme vnosina on tnknt, silla mnnten senxankset eivat tnle olemaan-kyvat.
' ,
.
Takaisissa oloissa on maanmittansviranpmaisten ikavana
ja kankalana tektavana • koettaa liidoista knolimatta koitaa
isojakoasia nun nopeasti j a k y v i n kuin makdoUista, saada
tilusten sijoitns niin kyvaksi kuin makdokista seka erityisesti
metsatiken ykteydessa tekda kakkuukysymyksen koxjaamiseksi,
mita tekta-vissa on.
• • Mainittava on viela, etta isojako Kemij arven pitajassa on
•niin pitkalla, etta'lakimmassa t-nlevaisuudessa voidaan lopulHsesti maar at a raja taloille tulevan ja valtioke jaavan: alueen
.valika seka paasta jakoa kartaka snorittamaan, Kuolajarven
pitajan alueeka on muntamista jakokunnista -viela verokepanopaatos saamatta, mutta voidaan-sellainen lakeisessa tuleyaisuudessa saada, jotapaitsi yalmistavnn toikin lopuUisen raj an
maaraamiseksi taloike tulevan j a valtiolle jaavan. alueen valika
voidaan jo ryktya. Knusamon pitajan alneella taas-^dsojako
riippuu verokepanotarkastuksen toimittamisesta, jonka alkukokous on jo kuluvan syksyn aikana pidetty ja jota ensi kesana
voidaan ruveta suoritta,maan. ' •
i. Inarifi

ja Enontekion-

pitajien

isojaot.

Pera-Iyapissa suoritettavia isojakoja koskevika kysymyksilla j a niiden ratkaisuUa on naiden seutujen taloudelliskn oloikin erittain kauas kantava vaikntns. Isojakokysymyksen
ratkaisu tulee nim. maaraamaan sen pokjan, joke maanomistusoikeudeffiset kysymykset naissa pitajissa-tnlevat jarjestymaan,
j a kun ottaa kuomioon, etta suurin osa naiden pitajien vaestoa joka tapauksessa saa kuomattaviniman osan elatuksestaan
maasta j a maanomistukseen. liittyvista elinkeinoista, on luonnokista, etta naiden kysymyksien ratkaisnlla on t-nlevaisuuteen
nakden tarkea merkitys. Tyypiflisimpina esiintyvat isojaon
suorittamiseen' kitty vat kysymykset Inarin pitajassa, Josta
syysta ensin. on tektava selkoa asian "tilasta siella.
. Inarin pitajassa ovat maanomistusolot olleet j a edekeenkin

Kyosti

Haataja.

_ ovat viljelyksiin nakden sen varassa, nkkin okkupatsionl j a
siiken pernstnvat. kakintoviranomaisten. antamat syykikirjat
ovat sen saattaneet. Metsa on pllnt ykteinen j a sen, kay tto
varsinaisesti rajoittanaaton aina siiken saakka,' knnnes v. 1901
annetnn senaatin paatoksen pernsteella siellakin toimitettnn
•saman snuntainen valiaikaisten rnetsalokkojen taloike maaraaminen, knin Kemijaryen pitajan alneella onedekisen mnkaan
jo. aikaisemmin toiinitettn. Vakaikaisten- lokkojen- erottamisen
jalkeen r y k t y i yaltio Inarin pitajan alneeka pari vnosikymmenta sitten snorittamaan siinria metsan deimanksia tarkoituksella myyda leimatnt pnnt j a saada ne Jaamere:n rannalle
pemstetta-vissa laitoksissa jalostettaviksi. Tama valtion toimesta tapaktnnnt leimans j a ne-snnret rakasnmmat, jotka
sikoisten pnidenmyyntikysymysten ykteydessa okvat kysymyksessa, kknnittivat myos sikalaisten talollisten knomiota
metsanmyyntimakdokisnnkskn j a siiken, etta .myos talokiset
voisivat, saamaka isojaon kantta metsaalneita yksityisoinaisnudekseen, paasta taten saatavista .rikkauksista osalksiksi.
Tama jokti isojakojen alknnnpanemiseen Inarin pitajan alneella
v:n 1 9 1 0 jalkeen. Isojakoja kaettun silloin eraiden jakokuntien
talonomistajien pnolesta, j a Oulun laanin. maakerra maarasi
.ne tavakisessa jarjestyksessa snoritettaviksi, ja on niita sitten
jatkettn.
•
, ,
• ..
Pian isojakojen.alknnnpanon jalkeen esnntyi isojakokysymyksien ykt-^ydessa' kmioita, jotka saivat viranomaiset,kknnittamaan-niikin erikoista knomiota. Seuraten edeka esitetty a
ajatnksenjuoksua isojakojen j a metsanmyynnin kautta saavutettavista rikkauksista ryktyivat nimittain muutamat kauppiaat,
muun muassa eras norjalainen kauppias, .seka eraat ymmarta=vammat j a . kiukan varoja omistavat kenkilot osaksi Inarista,
osaksi muualta Suomesta ostelemaankokouaisia tiloja jametsankakkuuoikeuksia tarkoitnksessa paasta siten nauttirnaan sita
etna, minka isojaon loppuunsaattaminen j a sen jalkeen makdokiseksi tuleva 'metsan myyminen maanomistajkle naissa
pitajissa toisi. Takainen kaupanteko sai pian varsin .kuomattavan laajuuden. Siina kaytettiin kyvaksi vaeston alkuperaista
j a kekittymatonta tilaa, sita kadanalaista aseniaa, Jokon se
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iLtLonoina v u o s i n a j a s o d a n a i k a n a j o n t u i , j a 'osaksi m y o s
xanaista

k n v i t t e l n a .siita,

voisivat

saada

kninka asnkkaat

melkoisia varoja,

samaka

myynnin

knin

ke

sno-

kantta

kuitenkin

saisivat pysya tiloillaan, m i k a kaupoissa tekdyissa valikirjoissa
jarjestettiin

toistaiseksi.

tapaktnvaksi.

sakitun

asumis oikenden

muodossa

N a i d e n k a u p p o j e n l a a j u u t t a osoittaa se s e i k k a ,

etta

sen- m n k a a n

ovat

osoittaneet,

kuin

myokemmin

ovat

tallaiset

toimitetut

tilanostajat

tutkimukset

Inarissa

saaneet

k a l t u u n s a noin kolmannen osan pitajan taloike isojaossa t n l e vasta

m e t s a s t a s e k a n . V5 p i t a j a n t a l o k l e tule-vista k a v u p u u -

metsista.

'

•

T a m a keinottelu oli omiansa kerattamaan
knomiota,

viranomaisten

M e r k k i a s i i t a k m e n i e r a i s s a Oulussg.

kmestyvissa

sanomalekdissa kmeisesti jonkun sikalaisen viranomaisen toimesta julkaistuissa kirjoituksissa.

M u t t a lisaksi

metsankoito-

viranomaiset r y k t y i v a t n a k t a v a s t i erikoisesti keinottelun t a k i a
p y r k i m y k s u n saadaksensa isojaon joko keskeytetyksi t a i ainak i n rajoitetuksi ainoastaan viljeltyjen tiluksienjakamiseensiksi,
kunues olisi sikalaisten metsien turvaamiseke tarpeekinen suojarnetsalainsaadanto aikaansaatu.

N a m a toimenpiteet

eivat

kni-

t e n k a a n joktaneet tulokseen, k u n sikoinen maanmittauskaUitus
j a senaatti asettuivat'niita vastustamaan.
nnden

kaanteen

sen

jokdosta,

etta

Asia sai kuitenkin

eraan takaisen

aloitteen

oUessa v . 1916 silloisessa s e n a a t i s s a e s k l a k e r a s i k y s y m y s
naan

nuden

erityisen

isojakolainsaadannon

koko-

tarpeekisuudesta

naita pitajia varten. E n n e n k n i ntakan kysymykseen snrrymme,
on t e k t a v a selkoa isojaon' y l e i s i s t a e d e l l y t y k s i s t a s e k a

niikin

liittyvista taloudelksista kysymyksista.
E n s i n n a k i n on k u o i n a t t a v a , e t t a olosukteet I n a r i n k u n n a n
eri

osissa o v a t n n n erilaiset, e t t a i s o j a k o k y s y m y s t a on n i i s s a

aivan

eri t a v a k a

arvosteltava.

Ivalo- ja

Paatsjoen

varsissa

seka siita k a a k k o o n o l e v a k a alueeka o v a t olosukteet v i l j e l y k seke eduUisemmat
verrattavat,

niin

j a yleensa Sodankylan j a K i t t i l a n
etta

esim.

katsottu tarpeelkseksi take

suojametsalainsaadantoa
alueelle

muodostavat, mainitun seudun
valilla olevat

alueet,

ja

ulottaa. ' Toisen

oloikin
ei

ole

rykman

varsinaisen tiinturiseudun

j o s s a m e t s a n k a , s v u orL k i t a a l n p i ,

metsan
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luonnoUinen iiudistuminen epavatmaa j a jossa ei voi hafjoittaa muuta- kuin jnnrika,svien viljelysta. Kolmannen • alneen
muodostavat varsinaiset tunturiseudut. Isojaon edekytyksista
nailla'alueilla on knomattava, etta parempaa tilusjarjestelya
pdtoikin nakden, kuin mita nyt on olemassa, ei junri voida
saada aikaan, koska peUot ovat saannollisesti aivan vakaiset
j a sijaitsevat valittomasti talon ymparkla, nun etta korkeintaan .
jossakin poikkeustapauksessa niiden parempi sijoittaminen
jaon kautta voi tuUa kysymykseen. Niittyikin nakden sen sijaan
vol osittain parempi tUussijoitus jaon kautta tuka kysymykseen, mutta kuitenkin yerrattain karvoin. Nain oken siis v i l jeltyjen tilusten sijoitnkseen nakden isojaoUa naissa pitajissa
ei saavnteta sita kyotya, kuin mita etelampana Suomessa- onsaavntettu; Sita vastoin on isojako pnktaasti maataloudekiselta
kannalta. naissa pitajissa tarkea siita syysta, etta sen kautta
saavutetaan sellainen vaknntunut tUanne tUusten omistusoikeudeUisissa sukteissa, jota ilman naissakaan sendnissa ei voida
edeUyttaa vUjelysmakdoUisuuksien; tulevan nun k y v i n kaytetyiksi, kuin olosukteet'sakivat. Onkin edeUytettava, etta isojaon loppuunsaattarninen tulee elvyttavasti vaikuttamaan naiden seutujen maanviljelykseen ja etenkin keinanviijelykseen.
Suurin merkitys naiden seutujen isojaolla on kuitenkin
metsakysymyksien jarjestelyUe. Nykyaan, kun metsat ovat
valiaikaisissa lokkoissa talojen-ykteisia, kayttavat talot niita
saastamatta j a tuklaten. K u n talot .ovat kajallaan j a siis myos
vakaikaiset lokkot kajallaan j a 'kun kustakin voidaan vain
verrattain pienia maaria kerraUaan kakata ja myyda,;, ovat
" makdoUisuudet y l i , talojen kotitarpeen olevien metsavarojen
myymiseen varsin vahaisia. TUanne'mnnttuu tassa kokden
toisenlaiseksi, jos talot saavat. isojaossa erotetuiksi itselleen
talojen lakeisyydessa • valttamattoman' kotitarvemetsan seka
muun osan metsasta muodostetuksi-kaikkien .pitajan-talojen
ykteiseksi ykteismetsaksi, jota sUloin voidaan jarkiperaisesti
koitaa seka myos jarkiperaisesti ja eduUisesti .myyda.
K u n naita isojaon talondeUisia edellytyksia sUmaUa pitaen
rykdyttiin karkitsemaan kysymysta, isojaon tarpeeUisuudesta
inaissa pitajissa seka nykyisen isojakolainsaadannon sopivai-
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suiidesta naiHii oloiiiin, H i n t y i luoimollisesti Imoiiiio siihert,
etta viijelyksien jarjestelyn kannalta tavakinen .monimntkainen isojakomenettely ei ollnt valttamatdn j a etta ainakin osiin
.naista pitajista voitiin myos metsamaiden jarjestelyssa sovelt a a nykyista yksinkertaisempaa menettelya. Mutta Hsaksi
osoittautui, etta erityinen isojakolainsaadanto oli tarpeen muist a k i n syista. Knten edeka jo on mainittu, on metsien kayton
tarkoituksenmukaista jarjestdya yarten ykteismetsien aikakur
saatninen valttamatdn. . Takan ei kuitenkaan,. varsinkin kun
ottaa pitajassa olevat metsakeinottelut kuomioon, voinut
edellyttaa olevan mitaan makdokisuuksia mnnten kuin sita
tieta, etta sekaisten mnodostaminen tektiin lainsaMantotieta
pakolliseksi. Mutta lisaksi tuH tpinen tarkea seikka. Isojaon
tarkoituksena on, etta talojen tulee saada tarpeellinen kotitarvemetsa. Tama metsaala maarataan manttaalin mukaan,
jonka suuruus taas riippuu talolle kuuluvien viljeltyjen tkuksien seka vkjelyskelpoisen maan laadusta j a maarasta. Inarin
kunnassa Inonnokisesti manttaalit tnlevat olemaan suuremmat
etelaosissa, paremmika ykjdyssendnilla, seka kuononemaan
sita mukaa kuin siirrytaan tuntureita kokti. Tama tietaa sns
sita, etta sita mukaa kuin talot ovat etaampana parkaimmista
yiljelysseuduista, ne tiilevat myos saamaan sukteekisesti v a kemman metsamaanalaa, jotapaitsi samalla metsan kasvu tulee
Inonnokisesti kuonommakSi. A l a on pienin ja metsa kuonoin
tunturiseudun taloiUa, jossa kuitenkin luonnollisesti puun
kulutus on erikoisen snnri. Nain oken j a kun ottaa kuomioon
pitajan metsien knonokasvuisuuden yleensa, oli selvaa, etteivat
pitajan talot ainakaan melkoisessa osassa pitajaa tulisi n y k y i sen isojakolainsaadannon mukaan saamaan niin sunria metsaaloja^ etta ne saisivat metsatarpeensa tyydytetyiksi.
Kolmas seikka, jokon knomio erikoisesti Idintyi, oli kysymys verokepanoista. Tiedossa oli, etta maaverot naissa pokjoisissa kunnissa olivat niin pienet, etta ne eivat vastanneet verojen yloskantoknstannuksia, Nain oken naytti kysymyksenalaisdta, oliko ainakaan nykyista monimutkaista verokepano-.
menettdya siita aikeutuvine kakiine kustannuksineen soveUettava naissa pitajissa, v a i eiko mieluummin maaveroista ollut

. .ta;f)aa iie-qdattaea m'aaratyksi.
' .
- -.J' "\
Tallaiset ja ei&M> nimitkin seikat saiyat aik&arr Vakaunimksert erityisen isojakolainsaadannon valttaniairt©nay3?-desta-naita
pokjoisia 'pitajia varten. Sellaiseen ryhty^minen ei -kuitenkaan
ollut pitajassa toiriiivien. keinpttelijain etujen-mukaista. ^-Se
tiesi sita, etta isojaon toimeenpano tulisi lyMcaytynia'anJ'Qkkin
verran iainvalniisteitttoimien takia,- silla valin v®isi myds^^kys^m37-s erityisen suojametsalainsaadannoii aikaansaainisesta/eklia
latkaisnun, mika lainsaadanto voisi oka omansa rajoittanaaan
keinottelijain edellyttamia kakkuumaidollisuulssia, ja lisSksi
pakoUisten ykteismetsien aikaansaaniinen'voisi-niinikaan Jolla
keinottelijoU'ie kaitaksi, jotapaitsi asian lykkaytyminen ylee-nsa
voisi kiinnittaa kuomiota keinotteluun j a vaikuttaa- 'siiken
ekkaisevasti. Talfaiset seikat kuomioon ottaen on ymmarrettavissa, etta keinottelijat ryktyivat erihomaiseii ^" voirnakkailla
toimenpiteilla asioitansa koitamaan. He koettivat, knten t a i '
laisissa tapauksissa yleensa, saada seka .asit^llisen etta mo.iaali
sen tuen puolellcen ja yleisen luielipiteen painostuksen keida
asiansa ajamisen^ kj'-vaksi. Ktenkin ke koettivat painosta
asiansa oikeudelli^ta'puolta j a sag,da yksin lakiemme-korkoi]
man vaivoj an keidan asiaansa oikenden nimessa aj aniaan, jot
paitsi ke turvautuivat yksin mita torkeinipa'anlietLldlopajga-Kr
seenkin. Braat sanomalekdet seka viranomaisetkin olivat ositt
asian. tuntemattomuudesta, osittain naktavasti typer^'j^des
keidan asiansa afamiseen valmiit. Asia saatiin kuitenkin^ j ok'
tuksi siinen, etta kaUituslaketti erityisen tntHjakomisioniiip'
kalle ottamaan asioista selkoa. Tama tutkijakomisioili snorit
mansa perusteeUise'n- tyon pokjalla X3aljasti perinpokjin keii
"^elijaintoimet j a pyrkimykset seka loi uutta ansiokasta vai
tusta isojakoa koskeviin asiallisiinkysymyksiin. Tnloksen
ollut, etta asiasta on valtiopaiviUe anncttn kallituksen toinii
esit^T-s, joka tarkoittaa nnden erikoislainsaadannon aikaan
mista naiden pitajien isojaosta, j a on tama lakiekdotn:s
jo eduskunnassa k^^-vaksytt^^. K n n tall a valin on erity"
suojametsalainsaadanto j'o saatu aikaan, on siis olemassa t .
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siita, etta metsien kaytto naissa pitajissa tnlee tarkoitnksenmnkaisesti tnxyatuksi Seka etta keinottekjain nkkaavista y r i tyksista knokmatta maakysymykSen j arjestely tulee, saamaan
sikalaisen yaeston todellista parasta, silmalla pitayan ratkaisun.
I s o j _ a k o l a i n s a a d a n n 6 n .sisakyksesta on erityisesti knomattava, etta sen mukaan talot tulevat saamaan nnn snnria tilus-'
aloja, etta ne metsan kasvusukteita silmalld pitaen tulevat
• saaniaan Sodankylassa j a Kittilassa oleviin talpikin verrattavat
nietsaednt. Tuntnriseudussa j a niiden lakistoUa olevat talot
tulevat saamaan manttaalia kokden suuremmat, alueet kuin
pitajan parkaissa seuduissa olevat talot, ja se osa tkusalaa,
m i k a taloike .annetaan• y l i sen,.mita.nykyisessa isojakolainsaadanndssa •myosnetaan, on .annettava .pitajan kaikkien talojen
ykteisena ykteismetsana. XJuden • lain mukaan tulee keski• kokoinen talo Inarissa sap,maan n.. 170 3,175 ka veronalaista
maata omaan nautintoon j a m 1 0 6 ka j a pokjoisessa piirissa n.
8 o - k a yktieismetsaa. Ykteensa on naissa kolmessa pitajassa
344'taloa. ISfikle tnlee linden lainsaadannon mnkaan annett.avaksi .arviolta n. 66000 k a verollista nxaata yksityisnautiatooii
ja 3 3 0 0 0 k a . ykteismetsaa. Keinottelijain tiloikin "nakden on
saadetty, etta,. on. kpetettava saada keinottelijat luovuttapiaan
tilojen omistnsoikeus niiden todekiskle asukkakle taikka niike,
j otka ovat ne aikanaan myyiieet, t a i keidan perilksilleen j a eddkytetaan, etta jos koktuulknen sopimns tilan luovuttamisesta
saadaan aikaan, niin valtion varoja. osoitetaan Innastnskinnan
snorittamiseen, j a peritaan nama vargt aikanaan vakiteken asukkailta-takaisin. Jos taas koktuplksta ratkaisna taljaiseke luovutukseke ei saada aikaan, ei tilalle anneta oUenkaan osuutta
ykteismetsaan, j a sns keinottekja j.aa kman sita lisaetuutta,
minka uiisi lainsaadantp laajempia tkusaloja myontamalla
paikakiselle vaestoke antaa. k-isaksi saadetaan, etta jos jokin
tila • myokemmin luovutetaan, ,keinottelijalle, voidaan ykteismetsaosnus ottaa siita pois. .Isojakomenettelyn tekee uusi
lainsaadanto monessa kokden nykyista yksinkertaisemmaksi
j a kuokeammaksi. Nain on etenkin laita tunturiseudun taloikin
nakden..
'
•
,
'
Bnontekidn kunnan alneella ovat isdjakokysymykset jok-
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seenkin samansnnntaiset knin-.Inarin pitajan alneeka, sika
erotnkseka vain, etta keinottelna on sieUa karjoitettn pienem'massa mitassa.
-, •
•.
' •
, •- ; ' ;
^

.

C

'

Uisjoen fitdjdn

isojako.

• • Utsjoen pitajan alneella ei isojakoa ole .viela, oUenkaan
pantn alnlle eiki. edes maaraysta. sellaiseen annettn^ vaikka
sita koskeva kakemns on ollnt.pitemman aikaa virastoja kiertamassa. Isojaon asialliseen pnoleen nakden siella on otettava
kuornioon, etta se voi varsinaisesti tarkoittaa vain talojen k a k
Inssa ennestaan olevien viijelyksien tarkoika rajoilla maaraamista'ja pyykittamista j a joidenkin pienempien-tilnsvaiktojen
toimittamista nnssa seka tarpeekisen kotitarvenietsaalan antamista talon lakimmasta ymparistosta.
Menettel3rtapaan
nakden mnodostun isojako'taaka varsin yksinkertaiseksi, eika
siita ole snnrempaa maataloudeUista etna odotettayissa, mutta
on silla merkitys omistusoikeuden vakaannuttajana j a maakysymyksen jarjestajana, Tarkein pnoli isojakokysymykseUa
Utsjoen pitajassa on" taloille tarpeekisen ' ykteismetsaalueen
erottaminen Inarin pitajan alueelta TetLOJoen'latvokta, jostaykteisrnetsasta pitajan talot tulevat saamaan tarpeelkset rakennuspuunsa. ' .',
,

•

; • • d. Petsamon

alueen isojako.

- .

Petsamon" alneella ei toistaiseksi ole mitaan jakotoimia
suoritettn, vaan on kaikki maa sieka raukansopimuksen perusteella katsottava valtion' omaksi. Eduskunnalle on kuitenkin
annettu kakituksen esitys maakysymyksen jarjestamisesta Pet-,
samossa, joka esitys ensi sijassa tarkoittaa entisten asnkkaiden
maanomistussukteiden jarjestamista ja tilojen muodostamista
kekle, mutta myos samalla uusien tilojen-makdolKsta perustamista. Tassakin laissa on siis oikeastaan kysymys isojaosta
nakla alueilla, vaikkakin metiettely on suunniteltu tapaktnvaksi
sen siiuntaisessa jarjestyksessa, kuin-uusien,tilojen perustaminen valtion metsamaille tapaktuu. • kuonnoUisesti. myos taka
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;alueella on tallainen j arjestely valttatnaton j a tarkea omistusoikeuden yakaannuttajana, j a vasta sen tultua snoritetnksi vpidaan edellyttaa, etta yiljelysmakdokisuudet saadaan kaytet y i k s i skla tavalla, kuin sikalaiset olot suinkin sakivat. Seka
ykteiskunnakisesti etta taloudekisesti on siis tektava noikin
oioiHn nakden seka Mireellinen. etta tarkea.
'

5. SuoriUttmat

uusjaot.

.

Arvosteltaessa kysymysta lakiaikoina suoritettavien nnsjakojen taloudellisesta merkityksesta ort otettava kuomioon,
-etta kysymys niista on nyt kolsonaan toisessa asemassa kuin
mnudan vuosikymmen sitten. V : n 1916 jakolainsaadanto on
taysin poistanut ne esteet, jotka aikaisemmin olivat uusjakojen
suorittamiseke olemassa. Sen mukaan jokainen jakokunnan
osakas voi saada unsjakotoimitukseen maarayksen; j a uusjako
pannaan tallaisen kakemuksen perusteeka toirneen, jos riittavat
talondelliset edellytykset silken ovat olemassa. Heti uuden lain
voimaanastuniisen jalkeen rykdyttiinkin panemaan aluUe sunria maaria takaisia toimituksia. Osittain antoivat siiken aikeen
sota-ajan eduUiset maatalouskonjunktuurit. Siten on nykyaan
tallaisia toimituksia vireika alueeka, joka ykteenlaskettuna on
kiukan y l i 600 000 ka eli melkein puolet siita alasta, mika takan
mennessa kaikkiaan on uusjaolla jaettu. Virekla olevat uusjaot
ovat paaasiassa Turun-Porin ja Hameen laaneissa seka iTudenniaan laanin lansiosassa. ynna Vaasan laanin rannikkoseuduUa,
Niiden suorittamisesta aikeutuva maanarvon pukdas nousu
voidaan aikaisemmin esitettyjen laskuperusteiden mukaan
arvioida n. 75 milj. miksi.
• Jos arvostellaan uusjakokysyniysta skmalla pitaen kaikkia
niita jakokuntia, joissa sellaisen suorittaminen on tarpeen,
kuomataan seuraavaa. Xolmessa lounaisessa laanissa on sellaisia tilnksia, joika isojako on toiinitettn enemman kuin 7 5
vuotta sitten, ykteensa n. 4 milj. k a , joista vain i rnkj. k a on
uusjaolla jaettu j a joista siis voidaan edellyttaa 3 milj. ka l a a jan alueen nnsjakoa tarvitsevan. Uusjaosta aikeutuva maanarvon nousu voidaan aikaisemmin esitettyjen laskuperusteiden'
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' mukaan arvioida talla - alneeka n. 375 milj. m:ksi. Mnnaka
Snomessa voidaan myos katsoa, etta ainakin snnrin' osa niista
tknksista, joilla isojako on suoritettn •1700-lnvuka, j a melkoinen osa myos 1800-luvun alkupnoleka isojaon alaisina okeista
tilnksista on nnsjaon tarpeessa. Takaisia tilnksia on kaikkiaan.
n. 9'milj. ka, josta vain n, o.g milj. k a on toistaiseksi uusjaoka jaettu. • Jos arvioimme tallaisten'nnsjaon tarpeessa olevien tilusten kokonaisalan eSim. 2.4 milj-. ka:ksi eli y k t a suureksi
kuin munalla Suomessa 1700-luvulia isojaolla jaettujen tiluksien koko ala, saadaan t§.lla alneella aikaansaatavaksi maanarvon lisaykseksi" esitettyjen - laskuperusteiden mukaan n. 300
milj. mk. Ykteensa sns toimitettavien'uusj akojen kautta aikaansaatava-maanarvon lisays' voidaan etukateen laskien" arvioida
n. 675-milj.-mk:ksi; Vaikka tama luku onkin vain ylimalkaiseen arvioimiseen perustuva, ovat arvioinaisen pemsteet k u i tenkin snna maarin patevia, etta'arvioimisen nojaka voidaan
kuoleti sanoa uusjakojen suorittamisen tuottavan meidan maataldndekemme erinomaisen sunria arvon lisayksia j a niiden
suorittamisen olevan. ykden tarkeimpia maataloutemme edistamiMoimenpiteita lakitnlevaisuudessa. ' " ' •
• 1 • . 6'.- lakotoimituksien

avustamin&n valtion

varoilla.

. Se, mita edeka on esitetty, aikeuttaa Inonnokisesti" k y s y myksen, miksi'uusjakoja ei ole pantn j a panna toimeen vielakin.suuremmaka intensiteetika, kuin takan saakka- on tapaktnnut. Takan nakden on knomattava,' etta -varsinkin n y k y vuosina' on -uusjakojen alkuunpanoa estanyt suuri' maanmittausinsinoorien" puute, kun keidan tyovoimansa on tarvittu
vuokra-alueiden erottamistoimituksiSsa . seka' mnissa asutustektavissa.' kisaksi nnsjaon-suorittaminen on siksi kallis j a
jakokunnalle suorittamisen aikana kankaluuksia tuottava toimitus, etta sellaisten alkuunpanoa luonnollisesti. kyvinkin
moneen kertaan karkitaan, -ennenknin skken rykdytaan. Mutta
lisaksi'. on .valtion avustustoiminta uusjakojen'.suorittamisess^
meilla sukteekisesti- pieni. Tama ' avustustoiminta rajoittuu
seuraavaan.' Valtio suorittaa toimitusinsinoorien' vuotuispalkal;
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••seka Tista 1 9 2 4 alkaen myos toimittii^matkapalkkiot paivarahoineen. ' Ivis'aksi valtio • maksaa- etukateen toimitusinsinooreille
•taksan mnkaan tyosta tulevan korvauksen ynna toimituksesta
-aikeutuvat snrtokustannukset, perien etukateen suoritetut mak•sut takaisin kymmenen vuoden kuluessa, alkaen viiden vuo•den kuluttua jaon paattymisesta. Poikkeuksekisesti voidaan
iorkeintaan kolmannes siirtokustannuksista ynna-kaivon kaivamisesta j a teiden ja viemariojain laittamisesta suorittaa lopulli•sesti valtion varoista, jos asianosaisten taloudekinen tila on
'omansa antamaan siiken aiketta. i^isaksi voidaan siirtyvalle
myontaa valtion. varoista enintaan 500 mk, jos siirrosta aikeut u u erikoista kaittaa ja skrtyva on varaton.
Arvosteltaessa tata valtion avustustoimintaa, on knomattava, etta uusjakokustannukset jakautuvat eri osiin, seuraa•vastk. Varsinaisia toimituskustannuksia, joikin luetaan toimitusinsinoorille taksan mukaan suoritettava palkkaus ynna
uskottujen miesten ja apurien palkkaus seka kaku- y. m. s.
kulut, on 31.^ % kaikista kustannuksista, oikeudenkayntikuluja 1.3 % kaikista kustannuksista seka jaon, aikenttamista
tektavista, knten siirroista, teiden teoista, aitain siirrosta y . m . s-.,
aikeutuvia kustannuksia n. 6 7 %. Hnomattayimman kustannuseran muodostavat siis jaon aikenttamista tektavista joktuvat kustannukset seka apurien j a uskottujen miesten palkat.
Nama kaikki on asianosaisten itsensa maksettaya. Xosin asianosaisten keti ^uoritettayien kustannuksien maara nousee vain
n. 10. % : i i n keidan, suoritettayinaan olevista kustannuksista,
jota vastoin etukateen suoritettava maara on n. 90 % kustannuksista, Kuitenkin, on. kustannuksien maara siksi suuri, etta
nuden valtiolle takaisin suorittaminen kay. nsein kuomattavan
raskaaksi, Valtion suoranainen avustustoiminta unsjaoissa
aryioitiin ennen sotaa n. 8 % : k s i kaikista kustannuksista.' K u n
nykyiset tata avustusta koskevat maaraykset on laadittu ennen
tapaktunutta rakanarvon alenemista, on luonnoUista, etta
tama aleneminen on vaikuttanut vakentavasti maarayksien
alkuperaiseen tarkoitukseen. kisaksi valtio ei suorita maarattya, joka tapauksessa suoritettavaksi tulevaa osaa uusjakokustannuksista, yaan riippuu suoritus asianosaisen varaflisuudesta j a viranomaisten katkinnasta.
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Vertauksen yuoksi maitiittakooiL, etta valtion avnstnsosnns' takaisissa tektavissa ok ennen sotaa Saksenissa -49 %,
Wnrttembergissa n.. 23 %
Baijerissa'kaikkiaanm. 90 % k a i kista knstannnksista. , Myos Rnotsissa- nykyaan. valtio ottaa.
erittain tekokast.a osaa takaisten knstannnksien snorittamiseen.
Siita- on Rnotsissa nykyaan voimasSa knnink. julistns kesak..
8 p:lta 1923. Sen mnkaan snoritetaan siella nnsjaoissa toimitnsmaanmittarille taksan mnkaan tnlevasta ,palkkiosta valtion.
varoista vakintaan i k r . ka:lta kotitilnk^ia ja 75 a y r i a k a : l t a
nlkotknksia j a erikoistapanksissa enemmankin.' Siirto- ja t i e n tekokustannnksista maksetaan valtion varoista pnolet niiden
arvioidusta maarasta. lyisaksi on .otettava knomioon, etta.
maanmittareike valtion varoista suoritettava'Vnosipalkkansmnodostaa Rnotsissa sukteekisesti . suuremman osan kokopalkkauksesta kuin mekla, jotapaitsi keike ja keidan apulaisilleen snoritetaan matkakustannusten korvaus;ja paivaraka.
valtion varoista nielkein kaikista toimituksista, joten sns jakoosakkaiden maksettavaksi jaa vain verraten pieni osa toimitusmaanmittarien koko palkkauksesta.
• ,
Ansaitsee viela 'mainita, etta esim. v. 1923 valtio suoritti.
Rnotsissa. maanmittarien j a keidan apulaistensa matka- j a
paivarakoina 876340 kr., kun asiauosaiset" suorittivat vain.
84 980 kr. Muuta jakotoimituksien snoranaista avustusta suoritettiin ,-Rnotsissa- .menosaantdkantena 1923—24 ykteensa.
374 780 kr. '
.
'/
\
.
Kysymys valtion saamisesta nykyista tekokkaammin maanjako- j a erityisesti uusjakotoimituksia avustamaan on aivan
lakeisessa tulevaisnudessa, ja- niin pian kuin ruttavasti tyovoimaa -kusjakojen nopeaan toimittamiseen on olemassa, otettava karkittavaksi. Varsinkin olisi tarkea saada valtion siirtoikin antama palkintomaararaka maaratyksi rahan alentunutta
arvoa vastaavaksi, jotapaitsi unsjakoikin olisi saatava myonnetyksi jokin'maaratty prosentti toimitusinsinooriUe taksan
mukaan suoritettavasta palkkiosta aina valtion, varoista maksettavaksi. I
^
• _
°
• ' • •
Jakotoimituksien kuokeammaksi tekemiseksi yleensa olisi
toimitusinsinoorien palkkauksista sunrernpi osa kuin nykyaan
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jarjestettava valtion varoista maksettavana vnotuisena palkkanksena snoritettavaksk Maanmittanskakitns tekikin tata
tarkoittavan ekdotnksen kulnneen kesan! aikana, nintta se ei
saavnttannt valtionenvoston kyvaks3?inista, .
7. Maanmittausfyovoiman

varaaminen.

Maanjakokysymyksia karkittaessa ei voi sivnnttaa kysymysta niikin ja erityisesti nnsjakoikin tarpeekisen tyovoiman
varaamisesta. Onkan nseampiin miljooniin kektaareikin nonsevan alneen uusjako sellainen snurtyo, etta se ansaitsee aivan
erikoista kuomiota j a etta, jos s e t y o takdotaan suorittaa, on
muun okella erikoisesti pidettava kuolta siita, etta sen suorittamiseen on olemassa riittavan suuri jtma. pateva ja sopiva tyovoima seka samaka sellainen tydvoima, jonka tyo ei tnle k a l liimmaksi, kuin mika valttamatonta on. . Mutta lisaksi maanmittaustyot- yleensa ovat sen laatuisia, etta' jarjestyksen j a
lujuttden pysyttamiseksi meidan
maapomistusoikeudekisessa
jarjestelmassamme niiden nopea j a pateva suorittaminen on
valttamatdn. Naiden , kaikkien tektavien snorittamiseen tayt y y Inonnokisesti oka melkoisen suuri maanmittausinsinoorikunta. Jos nama toimitukset takdotaan kuolella j a asiantuntemukseka toimitetuiksi, on myos valttamatonta, etta taka
insinoorikunnaka on sangen pitkake meneva opillinen sivistys.
Ne teknikiset, maa- ja metsataloudelliset • seka oikeudekiset
kysymykset, jotka naissa toimitnksissa tulevat kasiteltaviksi,
ovat nimittain nsein siksi monimntkaisia ja vaikeasti ratkaistavia, etta niita ei voida kman verrattain pitkake menevia opkksia tietoja nailla aloilla kunnokisesti koitaa. Jotta nama seikat
tulisivat kuomioonotetuiksi j a jotta patevaa tyovoimaa t a k a i snn tektaviin saataisiin kasvatetuksi, onkin -erityinen komitea
valmistanut ekdotnksen maanmittausopetuksen nndelleen jarjestamisesta. Kysymys taman komitean ekdotuksien taytantoonpanosta on paraikaa paivajaijestyksessa.
On; kuitenkin vaikea edekyttaa, etta takaisten sunrten
tektavien snorittamiseen pateya toimitusinsinooriknnta .voitaisiin saada niin rnnsaaksi, etta tallaiset suuret tektavat voi-
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taisiin yksinomaan. sen voimika"snorittaai - OHkan knomattava/
etta korkeamman opikisen sivistyksen saaneen ammattiknnnan
Inknmaara taytyy oka kaikkia ' alokla mekla verrattain rajoitettn, joktnen- tama vakknvun, varakisnnden j a kenkisten
voimien vakaisyydesta seka snta, etta monet eri alat kkpailevat
tallaisista voimista. Tama asia knitenkin voidaan anttaa toimenpiteilla, jotka jo ovat tekeika.. Naissa toissa esnntyy naet
melkoinen maara yksinkertaisempia. teknklisia tektavia, jotka
pienemmankin opikisen sivistyksen saannt kenkilo voi snorittaa. Tallaisia tektavia varten on maanmittauslaitokseen jo
pernstettn erityinen kartoittajaknnta, jonka kekittamiseksi-on
snnnniteltn jarjestettavaksi/Mnstialan maamiesopiston ykteyteen erikoinen. 2 vnotta kestava opetns. ' Taman jarjestelyn
kantta o-n odotettavissa, etta nnsjakojen tyovoimakysymys
saadaan oleyia oloja. j a kansakunnan todekisia tarpeita vastaavasti jarjestetyksi. On vain tarpeen, etta tallainen opetns saadaan-alknnn ja sen. vaatimat varat tarkditnkseenmyonnetyiksi.
8. Osittamistoimien

alalia tarpeelliset

uudistukset.

Osittamistoimitnksien alaka tarpeekisnn nndistnksiin nakden- on.- mainittava, etta palstatilajarjestelmasta nayttaa olevan
syyta paasta kokonaan erikeen,* mika tapaktnisi siten, etta
kaikki vastedes tapaktnvat maaraalan erottankset toimitettaisiin lokkomisina j a etta entiset palstatkat mnntettaisiin lokkotkoiksi. Sen jalkeen knin ednsknntamme oli tnllnt yksikamariseksi j a maaomaisnns menettanyt merkityksensa maaraajana
osanotosta valtiokisiin vaaleikin j a knn viela maaverot on
maaratty poistettaviksi,- on palstatkajarjestelma menettanyt
olemassaolonsa edekytykset. Sen'.poistaminen tietaisi maanomistnsoikendekisen jarjestelmamme yksinkertaistnttamista.
9. Maanmittaustoimen

alaa koskeva tieteellinefi'

tutkimus.

B i liene aivan karvinainen se kasitys, etta maanmittanstoimen, alalia ei mikaan tieteellinen tntkimustyd ole tarpeen,
tuskinpa edes voi tnlla kysymykseen. Tama" kasitys joktun
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ilmeisesti' ainakin: osittain siita, ;etta'takaista'tntkimnst£von
sangen vakan liarjoitettn ja etta se viime aikoina on oknt
kokonaan lamassa. Knitenkin on talla alaka paljon sekaisia
kysymyksia, jotka . vaativat ptihtaasti tieteellista' selvittelya,
j a on sellainen selvittely tarkea seka.talondeUisia etta mnitakin nakokoktia silmalla pitaen. Mina sivuntan tassa ne t n t k i mnsaikeet, joita maanmittanstoimen alaan liittyvat teknilliset
j a oikendelliset Icysymykset aikenttavat,. koska tassa on knomio
kiinnitettava vain talondelksten tieteiden alaan knnlnviin tntkimusaikeisiin. Sellaisiakin on talla alalia loppnmattomiin.;
BdeUa on jo_ kosketeltn jakotoimitnksista aihentnvia kyoty-;
laskelmia. Niita on toistaiseksi snoritettu kovin vakan^ j a
knitenkin olisi niiden snorittaminen= erittain tarkea. Jyvitys-;
oppeikin liittyvat valittomasti yleiset maanarvioimisopit j a
koko se laaja tntkimusala, minka ne tarjoavat., Brityisen tarkeata olisi saada tntkimnksia aikaisemmin toimitetuissa j y v i t y k sissatekdyista virkeista, jokaisia kelposti voitaisiin myokemman
olotilan pernsteella tarkastusta toimitettaessaloytaa ja joiden;
Idytamisesta ja selittamisesta olisi pitkake nlottnva kaytannoUinen kyoty. Kysymykset nnsjaon edellytyksista ja niiden
tntkimuksesta eri osissa maata, erimnotoisten metsapalstain •
tarkoitnksenmnkaisnndesta eri sendnilla, tilusten liiallisesta
pirstoutumisesta j a sen senrauksista nakla paikkakunnilla ja
monet mnnt tamansuuntaiset kysymykset antavaf myos aikeita
tutkimuksiin, joiden suorittaminen oksi seka taloudekisesti
etta monissa mnissa sukteissa tarkeata.: Yleensa tulevat-.sovelletun maa- j a metsatalonden (seka myos lainopin ja ykteis-:
ku.nnallistenkin kysymyksien tutkimtikset tata alaa koskevina
tutkimusesineina kysymykseen.
- ,
Ainoastaan tallainen tntkimustyd pitaa myoS maanmittausvirkakunnan j a sen tyon silla tasoUa, jota tamatoimiala menes-.
tyakseen edellyttaa. Valitettavasti on viime vnosina tyon j a
tyovoiman kayton taytynyt kokdistua vain tarkeiden kaytan'nolksten tektavien nopeaan snorittamiseen.
Tulevaisuuteen
Inakden on tata toimialaa kekitettava niin, etta tallainen t u t k i I m u s t y d k a y makdokiseksi. Sita varten on alaa koskeva kor'keampi opetns saatava sekaiseksi, etta se valmistaa myos t a i -
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laiseen ttttkimustyohoii patevia voimiia seka voi^ seU'aista tyota
joktaa j a siiken innostaa, jotapaitsi siike*n tarpeeUiset talondekiset edellytykset on Inotaya. Siiken tarvitaan myos jonkin verran valtion varoja, mntta t a y t y y edellyttaa, etta ne voidaan
aikanaan saada.
10.

Kiinteistdkirja.

Maanmittaustoimen alaa lakeisesti koskevana uttdistuksena
on myd^ mainittava tkojen rekisteroimisjarjestelmaan kuuluva
kysytnys kiinteistokirjojen aikaansaamisesta. , Se olisi, tarkea
maanomistusoikendekisen . jarjestelmamme yksinkertaistuttamiseksi, j a olisi silla ei ainoastaan oikeu'dellinen, vaan myos
taloudellinen merkitys.

0^
-

J^^. -

';.

Matemaattisten tilastomenetelmieii
kayttamisesta.
Esitelma, jonka Tilastoseuran kokonksessa lokak. 13 p. 1924 p i t i '
Eino

Saari.

Matemaattiseka tilastoka ymmarretaan nykyaan yleensa
erinaisia jonkkokavaintojen kasittelytapoj a,' knulnivatpa k a vainnot mikinka ilmiotykmaan tai minka tieteen alaan takansa.
.Tilasto-sanan kayttaminen tallaisessa; merkityksessa on kyllakin ristiriidassa sen maaritelman kanssa, joka tilastoon lukee
vain ykteisknnnalliset ilmiot. Niinpa tnnnettn rnotsalainen
ykteisknntatieteilija Pontus Fahlbeck kirjasessaan »Statistiken
ock den nnmeriska knnskapsmetoden» esittaakin, etta nimitys
matemaattinen tilasto eli tilastotieteen teoria, jota nimitysta
esim. englantilaiiien Yw/e j a tanskalsdnen
Westergaard oppikirjoissaan kayttavat snnnnilleen samaa merkitseyana, olisi
virkeellisena poistettava. Sen tilalle kan ekdottaa jonlskokavaintojen kasittelymetodin nimeksi Fechner'm. kayttamaa
»Kollektivmasslekre» (mots.,»kollektivlara») taki nimitysta »massteori» (jonkkoteoria) taki »numerisk knnskapsmetod.» B i ole
knitenkaan. syyta tassa ykteydessa pnnttna takan nimikysy- :
mykseen sen enempaa.
Kasitetta matemaattinen tilasto, sellaisena knin sita nykyaan yleensa kay tetaan,, on sangen vaikea rajoittaa. Toiselta
pnolen ei voida vetaa jyrkkaa rajaa matemaattisten j a ei-niatemaattisten joukkokavaintojen kasittely tapoj en valike. T o i selta pnolen. taas voidaan tuskin kiistattomasti esittaa selvaa
rajaviivaa V^arsinaisen matematiikan j a matemaattisen tilaston
valike. B n sen vnoksi aio yrittaakaan mitaan yleispatevaa
maaritelmaa viimeksi maiiutuke.

''io6|B,.updftei .feaikki m m t jouklcohavamtajen mime.eri-set kasittiel-y-^a-Yat pa^tskkavaiktatkLpsten vakt,©n ykteenlasku seka itse
liavaintotnioksista tai niiden summista Yakttomasti yksinkertaiiseUa, kertb- tai jakolaskuka saadut aritmeettiset keskiarvot
J a erilaiset sukdeluvut.
Tarkojtj^kse^iia |;,aila,kertaa on kpettaa egi^taa eraita yleisia
riakokoktia j a esimer&ejgj tassa,miel,essa kasitetyn matemaattisen tilaston joideiddri tarkeimpien suureiden ja inetpdien k a y t tan^isesta j a niiden"soyeltaniisesta sellaisiin.joulkohavaintpikin.,
joita varsinaiset tilastovirkamieket paaasiassa jontuvat kasittelemaan, siis tilasto otettnna'sen aktaammassa ykteiskunnalliseen ainepiiriin rajoittuvassa merkityksessa.,
• " Bnsimmaiserira k3^syniyksena, jossa matemaattistilastollisia
menetelmia voidaan kayttaa, mainittakoon
vaihtelusarfofen
kasittely. Tallaisia sarjoja synty3^ jokaisessa joukkokavainnossa, jossa on kysymys maaratysta eri kavaintoyksikoissa eri
asteisena esiintyvasta mitattavasta 6minaisuudesta,'esim."verdtettavien tulojen suuruus, dokarin kurssi eri paivina, viljelmien
suuru.ussukteet j . ri; e. Jos kavaintoaineisto on vakankin runs'as, rykmitetaan yksikot luokkiin tutldttavan. ominaistinden
kvantiteettiasteen mukaan. Paras ku.va - takaisesta -saxjasta
s'aadlaan esittamaka se gxaafillisesti" taikka tanlukon muodossa^
luettelemalla kukunldn- kyseessa olevan ominai'suuden kvaaitl'teettiluokkaan kuuluvien yksikkojen Inknmaara. Monasti -—
e'sim. sarj-ojen vertailussa — kay kuitenkin tarpeelkseksi saada'
s'Srjasta. j'onkinlainen yleiskuva kayttamalla joitakin karvoj-a'si!ta edustavia numeetisia sunr'eita .eli karakteristikoita." T u n •netuin tallainen suure on keskiarvo, joita niitaldn on useita..
Se ei kuitenkaan aina riita. Ajatellaan-esim., etta on useilt
ytfosilta dollarin paivittaista ku.rssia Suomen Pankissa esittavi"'
sarj'oja. Useilla nakrarsarjoika voi-olla sama, kpskiarvo, mutt;
kurssien'vaiktelnt saattavat silti olla aivan erilaiset. Asia p
ranee jo kudmattavasti, jos keskiarvon lisaksi ilmoitetaan aa'
arvot, j-a-.niklakun on oma kiintoisuutensa. Mutta tasSa
tapauksessa s.aattaa jokin yksityinen 'kyvin -paljon muista p
keava arvo antaa erkeellisen knvan kurssien'vaikteluista.-'

/.f^^f' yoidaaji nyvana a^m'|ia%^ayttaa smireita,
.jqt^a-^^0^^
ssirjan jlcai^kian '3[,a§enifii. i^livaavat valiitelia..ii
'ia^<
j^ajatuimsta (cfigpersiota)^ keskiarvon molemnain pnolin?\ '
tniniftiat naista' ovat n. s/feeskiniaarainen poikkeavaistii^s j'a
ii. s." ^tanda'rdlppikkeavaisiins eli keski;|)oikkeavaisnns, ikyoskin
n.seasti -tnnnettn vain nimeka dispersio. ViimeW 'mafcii^-n;
, karal^eristika," joka meilla on yleisimmin kaytetty;, mefk^taantavaliisegti kxeikkalaisella kirjaimeila cdla. Se saadaan iasjkemaila kaikkien keskiarvosta Inettnjen poilLkenstek.melioiden
keskiarvo ja. ottamalla siita nelioj'ntiri. Jos nyt .esim. asken,
niainitnista dollarin knrssia osoittavista sarjoista- tunnetaan^
knstakin keslciarvo ja keskipoikkeav'aisnus, voidaan s^rjoja-jo
melkoisen menestyksellisesti. ja nlukavasti ryktya vertailemaan.
Jos tntkittava ilmio on sellainen, etta tiedetaan vaikfelnn
siina nondattavan symmetrista n. s, binomialisarjaa, tiedetaan
"viela," etta V 3 kavaintoyksi'koista" eroaa kesldarvdsta' vakemman knin standardpoikkeavaisnnden snnrempaan t'ai pieiieni- :
p_aan pain. Tallaisessa vaiktelu-sarjassa, knten tunnettna^, ©n
. ^keskiarvoa ednstavassa Inokassa stmrin maara kavaintoja." .Siita
. pois^pkin'kayaintojen Inknmaara Inokassa vakenee synimetji-;
sesti seka isompaan etta jpienempaan ominaisnnden asteqseen
pain mita kanemmaksi keskiarvosta tnllaan. Nain ide.aalds.et
•-^symrnetriset sarjat ovat ykteisku.nnallisessa; tilkstossa' perin
iiarvinaisia. Biologiassa niita sen sijaan kylla tavataan. Htio• /mattavasti yleisempia ovat symmetrista sarjaa lakentefevat
m
. enemnian tai vakemman asymmetriset sarjat, joissa yksiltk®jieii
Inknmaara Inokassa vakenee keskiarvosta.laktien toiseensnnii-"
, taan - jyrkeinmin knin toiseeii. Jos tallaisia sarjoja kalutaan ^
: ,|nnutamalla karakteristikalla-saada kelposti verrattavaan ',mno- •
toon, ©n nsein tarpeellista kesldarvon j a jonkin" kajaantninista
l^^ittavan karakteristikan '(esim. keskipoikkeavaisuudien) ksak'si =
l^askea „viela 'asyminetriaa mi'ttaava karakteristika, 'jokon tarSoittikseen myos on erilaisia menetelmil.- Meilla enin kaytetty
|a-melko mnkava on i-n©tsalaiseri Charliern <keok$ista. tu-nnettk
,„|^nons, joka irierkitaan. "SX^SS- ^Sen kanssa"analdgiseiti v©i*:Sl^an viela'ia's^ea sarjo'ille muitakin'karakteristikoita', lakinna;
^C's'.'eksessi, 3 X ^4 merldttj'"', joka myos ©n vertailntarkoi^tuk-:

* it

virlLe4na^i;& merki^yksen. Se ,ei nimi^ain. lakeskaam a&ni
Qsoit-a, onko sarjassa keskiarvoa lakinna sukteekisesti enemraan
t ^ i vakemman kavaintoja , kuin m s. noxmaalisarjassa, 'josta,
ssLPJian ominliisuudesta nimi eksessi joktkti. Ykteiskunnaliisissaf
tilasfoissa siita karvoin on sanottavaa kyotya. Asymmetriaa
•dspittava ka:^akteristik§. sita vastoin voi erinaisissa tapauksissa
viela ,€)Ua avulcsi niissakin.
,
•
jos on kysymyksessa, aivan ekstreejaiisesti asymmetrik^t
sarj^at, esim. vaeston jakautuminen tuloluokkiin, 'eivaf eddlia,:
kuvatnt karald:erjstikat enaa osoita mitaan todellista safjan.
Tomiriaisuutta. Jps'-takaisiakin sarjojla takdotaan muutarnalla
luvuUa esittaa esini. vfrtailua varten, on kaytettava aivan toisenlaisia sunreita..
' Kysyrnys frekvenssisarjoja kuvaavista karakteristikqista.
pn lakeisess^ ykteydessa sm'jojen ta-soituksBn kanssa. Tama
probleema tulee useasti eteen ykteiskunnallisessakin tilastossa,;
vall'ankin sellaisessa tapauksessa, jolloin representatiivisep
aineiston avulia takdotaan tekda jokt'opaatos jonkin ilmion
yleisesta ^siintyniisesta. Tallaisiin laskelmiin peiustun esim.
,ya|;utitustatiffien maaraaminen useimmissa tapauksissa. T a i ,
'ajatellaan sellainen tapaus;- ett'a "on tut.kittu kintoj^a pitkaMiij
ajanjaksolta j,a jostaldn syysta takdotaan esittaa, Ts&kes^i
kimiat^tana aikana ovat jdeisin piirtein munttuneet, ktm tflapaiset vaiktelut j-atetaan ott^amatta kuomioon, mika kysymyS',
konj.unktuuritutkiniuksissa ttjlee eteen.
^
Yksinkettaisin tasoitusinenetelma on graafillinen piirrdi
•tbimitus,, nautta se- ei aina tyydyta, koska se on useasti i i a :
-•inieliyaltain^nw> S-iina tapauksessa tasoitus on: toimitettay
laskemaila. Brilaisia menetelmia on niin palj.on, ettei niid
i t i v a i l u erikseeji' voj.' tuka tallaisessa ykteydessa kysymykse
kaan. UseimmissA niissa on periaatteena saada maarat^S
j.pkin funktio, joka kuvaa ilmion knlkua.
Ajatekaan esini., etta takdotaan tutkia, ktiinka snnri
arikottisuusfrekvfngsi eri jkakansina. TaUoin* :Qtetaan i k a :
•paasti inunttuvaksi suurefeksi j a lasketaan rikoUisuusfrekv^

?P'^W°'*'*'
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eri ^suuiitiin k a y p i a , t a i perfiT epatasaisia notL^,tija j,a laskii],a,
j p t k a t^^ytyy panna aineisj;onr tilapaisten vaiktelijjen'tikin.

"KTOet^AFpia-f^spi^^^^^

j a g^o-

dffi^ssa -paljon kaytetty, on n . s. pieninten neliotiden ijietpdi'.
Siina miQ,arataari sellainen fnnk^io, etta sen j a k u n k i n kavaintoti^oksen erotusten nelioiden sumrna on pienin makdoliinen.
X a m a tapa on kuitenkin useirnmiss'a-tilastokisissa t u t k i m u k ' sissa k o v i n paljotoiiien j a k a n k a l a . Mukavijiipia .©vat englantilaisen niatemaattistilastoUisen koulukunnan n. s. monienttimetodiin nojautuvat nseita erityyppisia-funktioita k a y t t a v a t
menetelmat, M i t a erjkoisesti frekvenssisafjoikin tulee, ovat I
useisSa tapauksissa viela mukavampia ruotsalaisen Charliern
t'eoksfeta tunnetut tasoitustavat ('joiden teoria ei k u i t e n k a a n
gle aljnn perin karien keksintoaan) sunreniman yksinkertaisuu-'
tensa vnoksi, niissa k n n on vain'ka'fei eri tyyppia: A - t y y p p i j a
B - t y y p p i . lyisaksi Charlierb. karakteristikoilla'Oii ^•selvenlpi j a
' frekvenssisarjan niuoto©n lakeisemmin- k i t t y v a merkitys.
BUei aineiston kasittelyssa t a i tul.os.ten tulkinnassa ole^ :
mitaan apua sarjojen karakteristikoista tB-i sa;cj©-j.en tasoittamisesta, ei ble s y y t a sekaisia liasknja t©imittaa! • Joskus nakee
n i i l a a i v a n aikeettomasti k-aytettavan tapauksisSa,^ j©issa ne
' ^ivat selvenna asiaa v a k a a k a a n "feiyatka kelppta tulosten y-fe- .
.-martaniista millaan tavalM.' Silloin n e ovat v a i n turkaa korua. ;
K r i ilmioiden valista keskina^sta
riippuvai-suussithdetfa
'\utkittaessa saattaa, eraiden, "matemaattistilastollistek mene% l m i e n tunteminen olla suureksi. avuksi ykteiskuntatilaston
^a^ittelijalle. Riipppen siita, 'pnko kysyniyksessa n. s. komo- :
. ,gradiiieii v a i keterogradinen tilasto, ovat menettelytavat tiseassa
-tapauksessa erilaiset.' Homogradisessa tila«-stossa, niinkti-in on
iniiettua, on V k y s y niys v a i n siita, onlso jokin ominaisuus ole- :
3sa, v a i eiko sita ©le. Ominiaiisuuden-asteeseen ei kiiniiitelaV
:aau kuomiota. B s i m . : On t u t k i t t a v a n a , onko miekika suji-::
•i^mpi taipumus varkauteen' k u i n naisilla, k u n ei varkauden
bi^miuutta oteta oUenkaan luktiun, v a a n erotetaan ainoastaan"

varkaat 3 a ei-varkaat. Heterogradisessa tilastossa on knomio
kiinnitetty saman ominaisnnden eri asteisiin, esim* varallisunStilastossa, jossa- kasitekaan Jienkiloiden jakaantumista eri v a rallisnuslnokkiin. "
Tavallisimmin npjantnvat kmioitten riippnvaismrssnkdetta
kasittelevat mateniaattistiiastolliset metodit-korrdaatid"^^^^^
Valaistakseni sen yleisinta j'a meilla enin tunnettna soyellutusmuotoa olen , ottanut esi'merkiksi er.aan taulukon Te^Za HuU
/inin. kirjoittiks^esta »Avioer6t Suomessa v. i922»' (Tilastokat-.
sauksia, 1924, N:d 10). Kysymyksessa on eronneiden aviopuolisojen ikasukde erotessa'.'
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Taulnkon. ruudutus toimii • samalla graafillisen esitykse^
pohjana. Pystysuorat viivat esittavat niita vaimon ikavnosia,

Matemaattisten

tilastomenetelmien kayttamisesta.
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jotka oil merkitty : niiden ylapaakan/ j a vaakasnorat viivat
niita mieken' ikavnosia, jotka on merkitty nuden paakan v a seniniake.' Kussakin pystysuorassairivissa olevake pikkusarjake' on laskettu keskiarvo, joista siisv vasemnialta ensittimaiselle sarjake laskettu osoittaa niiden niiesten keski-ikaa, joiden:
vaimon ika on oknt 20—24 v. Nama keskiarvot on merkitty
pienika taysinaisilla ympyroiUa- asianomaisiin- koktiiii .pokjaverkostoke„ Nakdaan, etta iiaiiia.keskiarvot asettuvat lilcipitaen
eraake suorake viivake,, joka vinosti kulkee taulnkon kalki
(merkitty kuvaan taydeka: viivakaj. Jokaisessa vaakasuorassa
rivissa olevalle pikkusarjake on samaten laskettu keskiarvo j a
merkitty se ristilla asianomaiseen koktaan. polij averkostolle.
Naista esim. ylin osoittaa..niiden vaimojen .keski-ikaa, joiden
miesten ika.on ollut 20—24 v., j a m n u t vastaavasti. Nakdaan,
etta nama ristit asettuvat snnnnilleen eraalle toiselle suofalle!
viivalle (katkoviivalla merkitty), j oka myos kulkee vinosti
tanlukon kalki vasemmalta oikealle. Jos nyt mieken. i a l l a j a
vaimon ialla ei olisi mitaan ykteyttakeskenaaii, olisi taysi viiva
asettunut vaakasuoraaii j a katkoviiva pystysuoraan.:" Snna_^
tapauksessa ei aineisto myoskaan. oksi muodostanut vinottain"
taulnkon kalki kulkevaa soikulaista kuviota, knten nyt, vaan
olisi kajaantunut symmetrisesti seka siiken pystysuoraan vii-'..
vaan nakden, joka osoittaisi kaijskien vaimojen keski-ikaa, etta
siiken vaakasuoraan viivaan nakden, joka osoittaisi kaikkien
miesten keski-ikaa. Mita < snnrempi en. omiuaisuuksien ykteenkuuluvaisuus, sita kapeanimalle aineisto-sijoittuukakden asken
mainitun vinottain kulkevan viivan ymparille. j a sita lakempana nama viivat (n.s.regressioviivat) ovat toisiaan, kunnes
viimein taydellisen ykteenlcuuluvaisuuden vallitessa koko
aineisto on ykdella ainoalla viivalla.
Jos. on yksi'ainoa tallainen taulukko, osoittaa sevsellaisenaankin omiuaisuuksien valisen sukteen •sunnnan- ilman sen
kummempia laskutoimituksia, kuten esim. tassa'tapauksessa.Mutta toiseksi mnnttuu asia- jos taman ykteenkuuluvaisuuden:
astetta takdotaan mitata, esim.. sita varten, etta on useita t a l laisia aineistorykmia, joita takdotaan verrata keskenaaii, t a i
jos aineiston jakautuminen taulukolla on niin epaselva, ettei

.silma enaa osaa varmasti, sanoa, ovatko ominaisnndet toisistaan riippnmattomia. Tallaisiin tarkoituksiin soveltun m. s.
korrelaatiokertoin. Se on positiivinen tai negatiivinen. Inkn,
Inknarvbltaan <^i, jota se lakenee sita enemman, mita k i i n teammin aineisto rykmittyy xegressioviivoj en ymparille. ' B s i tetyssa esimerkissa sen arvo on -f- 0.74, siis knomattavan snnri.
Korrelaatiokertoin on myoskin valttamatdn laskea, jos
niielimme saada selville, mitenka tcinen ominaisnus keskimaa-^
rin mnnttnn toisen snnretessa tai pienetessa. Korrelaatiokertoimen avulia voidaan nimittain maarata regressioviivan suunta.
J a regressioviiva taas .on sellainen viiva, etta siita laskettnjen
aineiston vaakasnorien tai pystysuorien poikkensten .nelioiden
snmma on pienin: makdollinen, se on toisin sanoen tassa mielessa paras makdollinen rivien tai sarakkeiden keskiarvojen
tasoitus.
• 'Ajatekaan esim.,. etta tutkitaan, erikokoisten viljelmien
pnnn knlutnsta j a tahdotaan saada selville, mitenka viljelman
puun kulutus keskimaarin kasvaa esim. viljelman peltoalan
snnretessa. Sita: varten ..on ensin laskettava viljelman pinta'alan j a punnkulntnksen valinen korrelaatiokertoin j a sen avulia
maarattava regressioyktalo. Siita nakdaan, miten monta k u u tiometria puun ktdutus keskimaarin nousee jokaistalisaantyvaa
pelto-ka kokden. Tallaisessa tapauksessa esim. tulee aineisto
pakostakin olemaan siksi niukka,, etta jos se jaetaan peltoalan
mukaan luokkiin ja kullekin luokake lasketaan keskimaarainen.
kulutus, eivat nama kulutusmaarat suurene tasaisesti,. vaan
' makdollisesti voidaan tavata jokin pieni kyppays- alaspainkiu:
suurempiin viljelmiin mentaessa, ja knitenkin on taysi syj^^
otaksna, etta nousu keskimaarin on tasainen ilman alaspai
kulkevia portaita.
Regressioviivat.eivat kaikissa tapauksissa ole suoria, vaam
sangen usein myos kayria. -Niiden laskennn%^
koko l a k l i
monimutkaisempaa, .mutta voidaan kylla sekin toimittaa. Se^
laisessa tapauksessa saattaa snoraviivaisenkorrelaation k a y t t ^
minen joskus antaa aivan virkeellisen tnloksen.
Korrelaatioteoriakelpaatutkittaessaesim. seuraavantaj
sia kysymyksia, paitsi esimerkkeina mainittuja: diskonttoko:

J ; 4fInJse'mattomMn. \
, ^on:elaatiiQ/ke,rtoii].ta voidaan kayttaa myos kompgradisen
tilaston alaan knulnvia riippnvaisunsstikteita tntkittaessa,
.x^aikka laskutayat ovatkiai siina tapauksessa aivan' toiset, j a
itse :feorr€laati0jseyt,oij3ien saijioinkuin regressiokertoinien merls;it y s on tulkittaya vakan -toisella tavalla.
Bsipi^iklLeina .tallaisista kysymyksista voidaan mainita:
Onko sukupiapi^n ja knoUeisnnden valilla y k t e y t t a , ja kistinka
-s.nnri? , Ovatko knnromykkyys • j;a tylsamiglisyys toisistaan riippnvaisia j a missa maarassa? Minkalainen ykteys "on isan j a
-pQJ an silmjen varilla? Mika ykteys on rnnmiillisten j a' kenkisten
yajaYaisnnksien valika? Onko j a kninka paljon ykteytta knol'leistuispromillen j a erinaisten toitnialojen' valilla? Onko kan' ynnkirakennnksissa' enemman v a i vakemman varsinaisia asuinkitoneita kuin maaseudun ^akennuksissa? Onko j a kninka pal-jon yktey tta ensimmaisen j a toisen laps^en omiuaisuuksien v a 'iill'a?
J ^ Tallaisissa tapauksissa voidaan riippuvaisuussukteen ole^•massaoio j>a suunta kylla useasti saada selville ilmankin korre."-.iaatiokertointa verraten yksinkertaisin menetelmin, joita eng; lia-n-itilainen Yule kasittelee asspsidation ma.araamisen nimella.
-Maista alkeellisinimat tapankset eivat kuitenkaan ole muuta
:ik,u4n aiyan yksinkertaista logiikkaa. Mutta jos takdotaan y k t e y ^'^n. intensiteettia mitata, on laskettava korrelaatiokertoin t a i
:i©kin muu riippuvaisunssukdetta niittaava karakteristika, esim.
•'-^^Iglantil-aisessa kirjalksuudessa »,contingency»-kertoimen "nimella
aypa, jpta .voidaan ka^^ttaa seka komogradisessa e t ^ keteroradisessa tilastossa.
.
^
,
.
,
' Sekaisissa tapauksissa, joissa rnttaa yksinkertaisin.graafilt a i 1-askukeino.in. saada eskle ykteenkuuluvaisuuden ole-;
_^«.sa0lo j a" suunta, on aivan tarpeetonta laskea mitaan korre^l^tiokertoimia tai regressioviivoja. Niitakaanei pida kayttaal

ell'ei niilla saavLlteta initaan etna. ^ IVIissaan tapanksessa'gi niita
pida kayttaa sopimattomasti, niika yoi'kelposti sattiaa -ja ant.aa
aiyan virkeellisen 'tnloksen. Bllei ole varrna nietodin 'sovMtkvaistindesta, on. parempi olla sitakayttamatta. Niinpa knnlnisa
englantilainen tilastoniies Bowky' erikoisesti <kuomanttaa'op^i-"
kirj ansa alknlanseessa^. ettei kenenkaan pitaisi yrittaS mitatakorrelaatiota, ellei -ole tntkinnt sen teoriaa tarkkaan j a kriitillisesti.
.
' •" . Ilmioiden -syysnkdetta ei korrelaatioteorialla voida tbdistaa, ellei se muntoin ole loogillisella ajattelnlla tai mnilla tavoin
dsoitettavissa. Korrelaatiokertoin" voi ainoastaan mitata sen
kiinteatnman tai koUemman yllteenknnlnvaisnnssukteen/ jossailmiot ovat toisiinsa, aivan riippnmatta siita, knmpi on syy ja
knmpi senrans, vai ovatko ilmiot samalla kertaa molenipia.
Sangen tarkea matemaattisen tilastori osa, joka tosin pa- .
remmin soveltnn liionnontieteisjin, mntta jota nseissa tapank- sissa voidaan menestyksellisesti kayttaa myoskin ykteisktmnallisessa tilastossa, on todennakoisyyskalk^^yliin perustuva
virheoppi.

Ksitari aluksi pari yksinkertaista esimerkkia tavallisim- mista esiin tulevista kysymysrykmista.
On kavaittn loo tautitapausta, joista 60 miesta ja 40 naista'
Voidaaiiko paattaa, etta mieket ovat takan tautiin taipuvai
sempia kuin naiset? Bsimerkki on siis komogradisesta tila^
tosta.'
.
Jos otetaan tulokset sellaisinaan, • nayttaa asia selvalf
miekiakan on sairaissa paljon enemman kuin naisia. Mu
jos tntkittaisiin toiset 100 satmanlaista sairaustapausta, sa\
taisi niissa olla miekia 40 ja-naisia, 60, siis aivan painvasto
t a i esim-. miekia 50,, naisia 50, tai miekia 55, naisia 45- j . n.^..
Jos olisi tallaisia 100 sairaan xykmia k y v i n paljon, j a mieket
naiset olisivat todella taudille ykta alttiita, olisi kaikista n a "
rykmista keskiarvo: miehia 50, naisia 50 t a i ainakin ky
lakella'tata. '^/s r^'^kmista olisi sekaisia, joissa miesten lu
maara olisi 45 :n j a 55 :n valilla, nuitta j oku sellainenkin tapaus y
olla jofikossa,joissa''miehia olisi. vain 35 t a i 65.' Bsimerf
mainittu suhde: 60 miesta j a 40 naista, ei siis viela todista t
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• ^*<,./J®§. kaYamtgjeii dtikumaiara esimerkissa olisi looo,' olisi
saliva''-slifee:
*niekia *ja'"'|p <}J .naisia,. jo^' varma'todistns^
s'Jit'a, elt^ ikieket .oyat taipnlrsiifee^Lpia talian tantiin. Jos nimittaik^t'aas ajatellaan, etta'''m:iekfet.j'a naiset ovat ykta alttiitd
kys'eessa olevalle taudille, 'fa tntkitaan useita jodo sairaan'tapa-y:kMa,. niin 'sangen suxtrellu'^todennakm^^
voidaan
Lakin sanoo, on representatiivieesta aineistqsta ^aatj.i tnlos
yleensd sita varniempi, mitS, snnrempi on kavaintojen lukur
maara. Saadnn tnloksen epavarmuuden suuruutta j a sen riip- •
p'u^aisiaptta kavaintojendukiimaarasta: ei sen sijaan tata t i e t a ,
saada .selville, yaan se on laskettava virkelakien avuka.
" ;./ 'Otfetaart viela toiiien esimerkki,' Jossakin maakunnassa on
^mitattu 5©6 taysi-ikaista rbiesta j a saatn keid-an-ke'skipitnudekseen 172 cm-. Toisessa maakunnassa on init'attu- 700 miesta - ja
saktu keidan keskipituudekseen 171 cm. Tulos nayttaa siis,
'etta edellisessa ~maakunnassa keskipituus on suurempi kuin
^immaisessa. Mutta onko vairmaa, " ettei j'ossakin. toisessa
jsaSttanfeesSa" voitafsi saada saiiiaa kesld'pituutta'molemmissa
^i^ia-akumnissa tai ekka painvastaista sukdetta? Tallainen kysy^^
}m«^s*f oidaan ratkaista ainoastaan laskemalla kum=naankin keskiituuden, vifkerajat j a niiden avulia keskipituuksien erotuksen
"tkerajat. Tassa tapauksessa vifkeeii. suuruus riippuu paitsi
^vafl'iitojen lukumaarasta myoskin'pituuden vaiktelun suurmtta. kummassakin maakunna-^sa.
^V.' - 'Meiila enin kaytetty virkeen mitta on n.fe.Iceskivirke,,
•mka merkkina tavakisim-min on kreikkalainen kirj-ain s. V a piaii -kaytetaan meilla, n. s. todennakoista yirketta.,
^os.tjostakin representatiivisesta ryk-tnasta tunnetaan keskiv
'©'ja sen keskivirke, voidaan p'aatella,, etta saatn keskiarvo,
^^©ikkea .pikeasta koko kyseessa olevaa ilmibrykrpaa eduata?'keskiarvosta muuta kuin enintaan keskivirkeen kolmin"en. maar an.
- ,
" , .
'•'•'^y^^X'rC'^'^.
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Paitsi keskiarvoUe, voidaan virke laskea niuillekin sun• reille: kajaantnmist'a osoittaville karakteristikoille, vinondelle,.
korrelaatiokertoimelle j . n. e.
Jos esim. korrelaatiotanlnkosta saadaan korrelaatiokertoimeksi 4-G.i5o:, ei tulos. sellaisenaan viela todista, etta k y seessa olevien ilmioiden valika todella varmasti on ykteenkunluvaisnus olemassa,: ellei samalla-ilmoiteta taman kertoimen keskivirketta. Jos se olisi tassa tapauksessa esim. 0.075,
- siis % korrelaatiokertoimesta, saattaisi saatu positiivinen korrelaatio olla v a i n ednstavassa rykmassa satunnainen, mutta ei
oleellinen ilmiolle.. Vasta kun korrelaatiokertoin on 3 kertaa;
sen keskivirke-tai isompi, voidaan sanoa sen jo tietavan k y seessa olevan ilmion oleellista ominaisuutta.
• Ratkaistaessa sellaista kysymysta knin: onko representatiivisesti saatu tulos todeka-asiain oleellista luonnetta kuvaava ,„
vai joktunko se vain aineiston satunnaisesta kokoonpanosta,
ovat matemaattisen tilaston virkelaskelmat monasti suorastaan valttamattomia,. ei ainoastaan luonnontieteekisia vaan.
myos ykteiskunnallisia j oukkoilmioita kasiteltaessa.: Taman.,
.luontoisissa kysymyksissa nakee useasti tektavan syntia virke-;jj
lakeja vastaan, kun esitetaan todettunaoleelliseiiatosiasiana.
sellaista, mika onkin vain aineistona kaytetyn representatiivi-==^
sen koUektiivijoukkueen tilapainen ilmio. Yleensa pitaisi vaili-J
telusarjojen keskiarvoja mainitessa esittaa m^^-os keskipoikkearrj
vaisuus tai keskiarvon keskivirke, ellei itse sarjaa esiteta.
Useimniat niista teofioista, joiden avuka laskumenetelmat
ovat jokdetut, asettavat aineistoke ainakin^ oitakin maaratty j a edellytyksia. Bllei naita edellyt^dcsia ole olemassa, ei.las-l
ketuUa suureella myoskaan enaa ole samaa merkitysta kuin teo;^
riassa, j a koko laskutoimitns .on peikkara mtriieroleikittelya...
Vain k y v i n karvoissa tapauksissa voidaan virkelaskelmiel
avulia paateka, onko aineisto todella representatiivinen. Ajj
tellaan esim. taman kirjoittajake kyvin lakeista tutkimusaihett^
On laskettava puun; kulutuksen suuruus .maaratyn alueen
jeimika, joista kaytannoUisista syista vain pieni osa voidaa
tutkia tassa suhteessa, Tuloksell'e saadaan kuten yleensa v£

s-Htifi ©tL j© yfesfstaaii aineistoa vailrtelevaiisuiictesta' jekt^va, ,
•vri^SeiiaM©flis'uiis. AiTsLn toliaesL'kysymys -on, ©vafio tii^liftt^' :
vi'l'jdimfat 'todella keskimaaffn edustavia, toisin san©^n, ©vMfe6'
nii'S'ga punta saattavat J a pmata. tnklaavat 'viljelmtt ediistel--^
ttii'iJa-'Sti-nnfii'fleen oilseassa snfctees'sa. Tama piioli dn- aivan efiks§6n karklttava .lasketufe'ta vi-ffieista liippnmatta. Bllei voida
dsoittaa aineistoa oikein valitnksi, saattaa tnloksessa olla mont^
vertaa snnrempi virke knin teoreettisesti laskettu.
Snom-nai'set karkeat kaVaintovirkeet luonnollisesti ovat •
aivan eri asemassa, eika niikin oie syyta sen enempaa puulttna.
Yleensa ovat matemaattistilastolkset metodit paremmin
soveltnvia luonn©ntieteisiin kuin ykteiskpnnallisiin tilast©ikin. ;
Mntta -nseissa tapauksissa ne knitenkin ovat knomattavana
apuna viimeksi mai'nitnjnlaisiakin ' aineisto j a kasiteltaessa j a
niiden tnloksia tnlkittaessa. J o k a tapauksessa on niita kuitenkin kaytettava tarpeekisen varovaisesti, mieluummin liian v a kan kuin liian paljon taksopimattomasti. I/asketuille suureille
ei pida antaa Inan sunrta merkitysta eika yleistysta. Bsim. mouu, tamaan karvaan kavaintoon pernstnvat viisaan nakoiset. las'kelmat eivat useastikaan sano mitaan. J©tta voisi ^ karkita
-kiatemaattistilastollisten menetelmien kelpaavaisuutta kukunkin tapankseen, tulisi olla ainakin paapiirtein selvika siita'teoiriasta, -mikin kukin metodi pemstiiu, eika ainoastaan sen me- ikaanisesta suoritustavasta. Mita paremmin on perektynyt
orkeampaaii matematiikkaan, sita kelpompi on syventya mafcmaattisen tilaston teoriaan. Ilmankin korkeamman materhaiikan tuntemista voi kylla saavuttaa ykteiskunnalliseen tilastg- •
'
'©kon riittavan perektymisen tavallisimpiin j a selvimpiin.
•^todeikin, niin etta niita voi tul©k"s.ellisesti kayteka. T'allai/:
lie-' lukijakunnalle on esim. englantilaisen Yuhn
oppikirja ;
eltu. J a todistukseksi siita voitaisiin viela mainita, etta^
'^^yana lukuvuonna luenndi prof. Lindeberg Helsingin yliopis-;
sa, matemaattista tilastoa perustuen vain koulukurssiin,:
iurena apuna opiskelussa on kuitenkin differentiali- j a integrali-:

la^kennon ~. seka ..todemnakoij
• ' p k a tus^kin .keneiaekaan. tuottaa. yeittajm^-gfQjM yaike|i]bia' Tilastovitastoissa Suomessa ©n matemaattisten ^tilastpme^^^^
* dien tunteminen. ,nykyansa vain -.perin karvoissa tapauksissg
valttamatonta. Kduksi ne kyllakin .voisivat olla erinaisissa
tapauksissa yirallistenkin tilastojen -iaaciinnassa. •.Skurimmaki
kyodyn - ne kuitenkin tuottayat erikojstutkimuksissa,. niii^lyta,
.^jifij.':;;;:
' voivat joskus olla niissakin vaklngoksi. MideiiliialHnen'ka5?i-.
. taminen osoittaa nimittain pikerdminkin kritiikittomyytta kujii
jf «• :
•suurta oppia.
1*1 ^<
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Piirteita Eestin metsien historiasta.
Kit}.

Emil

Vesterinen.\

Vanhemmalta ajalta on saatavissa sangen ninkalti tietoja
Eestin metsista. Mitaan yhtenaista esitysta niista ei ole.. T a r ton yliopiston metsanlioidon .^roiessoxi 0. Daniel on tosin
kirjallisten' lakteiden .aviilla alustavasti koonnut niista tietoja, mutta kankin ilmoittaa Eestin metsifen historian olevan
viela kirjoittamatta. Hanen viime vuonna Tartossa pitamansa
'esitelma, joka on jnlkaistu Tarton Akateemisen Metsasenran
julkaisuissa
antaa kuitenkin ikaankuin avaimen niikin van-'
koikin tietolakteisiin, joista voidaan saada kysymykseen valaistusta. Seuraavassa esityksessa - onkin nojauduttu Danielin
julkaisuun kayttamalla lisaksi lakteina edempana mainittuja
teoksia 2). Mutta perinpokjaista esitysta, varten olisi tarpeellista tutustua niikin teoksiin ja k'asikirjoituksiin, joita tiett,avasti on'Eestin metsista Riian, Tarton,- Tukkolman, ekkapa
..Helsinginkin kirjastoissa j a arkistoissa; .Ed. Winokelmannm.
kirjallisuusluettelon (v:lta 1870) mukaan on kyllakin Eestia
1) O. Daniel, Meie •metsandi4rse ajalugu, ref. • Akadeemilise Metsaseltsi
Traljaaiin^. Tattm, 1924.
'
^, •
' ^) Asiaaomaisilla fcoMilla aliTiitoissa maitiittiij
i u i i i i n u k s e s s a kaytetty -.Jxyvatsi .• Yiela seoraavia .. teoksia: Heinrich
ponsLettland, Livlandische GIztoto'A (Patstia .saksal. kaanuos),.,: Tallinn,: 1867. •—
'Mermany.
Bruiningk
Nicolaus Busch, Livlandische GMefurhwiden.
Eiga,
•'••.1968. — E d i m v d Winckelman, Die Gapitulationen der Estldndischen RitterssHaff in der Stadt Reval ijio.
E.e^al, 1765. — A . H. Snellman, Itdmeren
.,&immalais-ei itsendi?-yyiensd aikana (Akat;- Vaitoskitja)^ 1894.-..— Emil Veste%'mtenj AgHcaUurctl conditions in Esthonia., IKelsinki, 1923.. t — M.. .Kivialune,
•ii^^siimaa, 300 aasta eest. Tallinii, 1913.. — Arvi Korhoiien,. Viron vapaista
]fahnpofista (Bist. Aikakaiaskitja 1923).- — Eesti Statistika-Kuukin. Tallinn,- '1924.-

''vr<-..,.^m.iissa' ol'isi, mahdollisegti metsien j a imet-satM.®i!d!'i@iia/,1[5a
hnomion .arvoista.
^
'• . -'^-.t/'.''-"t. /<";"i^-^
-Btta~n.ykyisen Eestin tasavalian alneella bli\Snuin,0i4-!:^^k|:
-saasti metsia, o-n jetakninkin vaxmaa. 'Nmij)&, Johau'-V.ett^^'^
'Arndt mainitsee^,s|Lkgialaist^^, s^otajqnkkp/j^ea
kulkeneen Itamerek maissa ja knomanttaa iijetsi^n snnfmi^eg^'
etta 3-paivaisen niarssin jalkeen rnetsSssa oli yasta -nelj^aiilp?!:
, paivana makdollisnns ektia ikmisten ilmoille j a etta ta^ai.$||P''
matkalla knoli-ioo kevosta yasyni^^ksesta. N.ailii.n,-.ail^ifii
ei maanviljelys eika- karjanlioitokaak okjit a i v ^ i . y|.1^4^^^'
,1 i i .
'Heiirik' Lattilaisen kronikassa mainitaan, ett^ v. 1209 - s a k ^ j
. laiset ottivat sotasaaliiksi .kolmen paivan knln^ssa40po.ka^^a-'
ja lekmaa ja senraavana vnonna .200:0 -kevosta..
NjjM^g^^^^
1216 ja 1223 on samanlaisia sotasaalistietoj.a olen::ias,saj\.;^e
metsien kistoria onkin vkxkaisimpina aikoina oikeastaail "-ik-a^^-.
viljelyksen kistoriaa, silla metsista pnlinttiiii vain, sikali;,'
niita maanviljelyksen tielta poltettiin j a'pelloiksi raivaktfin.5"
Sniyrtakaan arvoa, paitsi pakopaikkoiiia vikolliskta,_ ei 4^,4
" siiken aikaan oknt.
•
> ' .
Historioitsija Fnedrick von B^mge mainitsee teoksess#|>jLj,].
jqka kasittelee Eestin oloja tanskalaisten ylikerrnnden,aika5;^u|-)|''^
etta »maa oli laajojen metsien peittama, joista vajn pi^jii-^b^^?
oli-yksityisten vasallien omistnksessa, saniaka knin .mel^j^|ne%
osa eli kyla- ja kaitpnnkiknntien (Gemeindegenpssen, Alln|e'|Ljii^^
yliteisessa nantinnassa. .Siinrin osa metsista (ja snot) ok XMifj
kan knninkaallisia. donieeneja. Metsien-koidosta ja vartioli
sesta ei saattannt nain laajoilla akieilla olla pnkettakaan.^^B:ains3
vastoin pidettiiii toivottavana, • etta niita rniisaasti k-akatlii
Knningas E r i k Menved kekoittikin kaikkiaka rylitynia.|
miknu polttoon. Kaikkien kansojen merimiekika oli ol;ke|
'ottaa Eestin rannikoilta laivojen • korj axtspiitaup: N'a#^
^ siis,^ etta kylien j a kanpnnlden yliteisnantinnassa olevat
. sat olivat tnnnettnja myoskin Eestissa snnnnilleen sSiM^^M,
' ^) Frisdnch von B-unge,' Das Herzogtum
Danemark.
Gotlia, 1877.

Rstlandunter den,M.onig&n'%%

sina kuin samoiiiin aikoikin Keski-Buroopassa: Mntta niikaisia
metsat olivat-j a missa jarjestyksessa punt ovat maakan saapuneet, sita & takanastinen tutkimus viela-ole selvittanyt. Suurin piirtein katsottnna 'lienee tama kekityS' kuitenkin ollut
snunniUeen samanlaista kuin naapurimaissa Rnotsissa ja'BansiVenajaka. - knonnoUisesti kulttu.urin vaikntukset (kulot, kaskeaminen, viljelys, sodat) ovat niikin jalkensa jattaneet. Tammi
nayttaa vankemmaUa ajalla olleen verrattain .yleinen pun,
pyokkiakin on jonkin verran esiintyn3^t. ManuAm ja kunsen
lisaksi on marjaku.usta (Taxus) ainakin kansi-Virossa kasvanut,
koskapa j'alkia-siita tavataan siella viela nytkin. Koivu, leppa
ja kaapa olivat tietenkin verrattain yleisia varsinkin kaskiseuduilla, koska- jo yankaan aikaan usein pnkutaan kaskiakoike
nousseista vesakoista. - Myos n.s,.' jalompia lektipuita, ,kuten
saarnea,: vaakteraa, palikinapuuta j a ' jalavaa esiintyi siella
taaka sekapuina, koskapa jo varhaisina aikoina pukuttiin niiden vakenemisesta.- Naita puulajeja on viela nytkin runsaasti
Bestin metsissa.
.Kun saksalaiset valtasivat lopullisesti Itamerenmaat, eivat
lie ' aluksi asettuneet varsinaisiksi maanviljelijoiksi maakan.
He ottivat virolaisten viljelykset kaltuunsa, ajoivat alkuasukkaat metsiin j a ' soikin, -rakennnttivat sunria knnoja, -joikin
papit, piispat, vasakit j a voudit asettuivat"asnmaan, mutta,
kaiken tyon, n i i n . maa- kuJn rakennustyon, suorittivat maan.
alkuasukkaat, jotka-jontui vat taydelliseen maaorjuuteen (servi)
ja joiden'kenki ja omaisuus'myokemmin oli linnankerrain j a
sittemmin linnojen ymparille kekittyneiden kartanoiden (moisioiden) omistajien maarattavissa (jus vitae et necis).-^) P a i v a tyot j a verot, joita virolaisten tayt3d naille m'aktimiekille suorittaa, olivat tavattoman raskaat. Veronmaksun perusteena
oli »auranmaa», t. s. peltoakie, joka ykdella kevosella ja auralla
^. E i siina a n t t a m t - Roomaii paa-pin ^-i Saksan •keisafiii,-;itiMalliset
'Vakunttikset, joiden-m-ukaan alfcnasukkaiden tnli saada pitaa viljelyksensa,
kitjansa
metsansa. Ai-v-an toisin menettelivat -ruotsalaiset '-vaUoittaes:isaan samoiMn aikoiMn Snomen.. , Taloiipoja-t . sai-vrat pitaa omaismutensa.'ja
•'jaivat -taysin vapaiksi.

tedelHsen'-peltdalan su-amutta. Joka tapaukgess'a jd Rudtsaraf
val'l'an aikana pidettiin Itameren maita »RnQtsin Yi^&-&hi$kai>y>^~
K n n maan varsinaisten asnkkaiden verot okvat naannyttav-a-m'''snnret, ok' varsin tavaiksta, -etta talonpojat, 'voidaksepri- 'ji'dte#--'
knten elaa, poktivat salaa kaskea j a tekivat peltdtilkkkja syf-'
jaisiin metsiin, joteii niista saaduista sadoista eivat kartandid^EL.
kerrat tienneet aina vefoa kantaa. Kaslceaminen d ikin' karta-"''
noissa sangen ^deista. Vaktetaan, etta "vailckakin' 'alituisis^a;
sodissa oli paljon metsia tnkottu, poltettiin kaskiksi edelle^ek' ^
suuria metsaaloja j a muutettiin pelloiksi. Samalta kaskialal^k
. otettiin 3—4 viljasatoa j a sitten jatettiin 16—20 vuodeksi
metsittymaan, minka jalkeen se taas kaskettiin. K t m paik©i>k
(Baanemaaka, Saarem'aalla) viela tana paivana on laaj'oj'a ajuei^a
pelkkien katajapensaiden peitossa, arvellaan, etta nama-^laj^^
-kat maat ovat muinaisen kaskenpolton seurauksia
. •
Keskiajan lopuka oli Eestissa viela verrattain; suuria,tammimetsaalueita. Mutta jo ^ silloin naytaan ymmarretj^n, etta
tammi kasvaa ky villa mailla, josta joktui, etta naita tammi' maita rykdyttiin kaikkein ensimmaiseksi radvaamaan -vfljelykseke.' Jo Ruotsin vakan aikana (1561—1710), jokoin talonppi-,
kien tilaa koetettiin kaikin puolin parantaa ja keidan snlfeidettaan suurtilallisiin saannosteka, vuokrat j a verot ki'rjalkse'sti
maarata j a oikeudenkaynnissa myos talonpoikain flimisarvo
tunnustaa, oli kuomattavissa, etta tammimetsat maassa olivat,
silminnalitavasti vakenemassa. Vaktettiin yksinpa sellaifetenkin tammipuiden puutetta, joiden ymparilla vankan tafan '
mukaan olisi voitu Jumalaa palvella ja joikin olisi ripustettu
maukoja j a koristeita». »Kirves oli kaatanut Taaran tamm'en,
vaikeroiva tappara Kiron pnun», iauletaan vankassa, virolaisessa/laulussa talta ajalta. Tammimetsien vakenemisesta" nayttaa Ruotsin kallitnskin olleen selvilla, silla jo v. 1664 (ennen
kartanoiden lopukista reduktsionia vv. 1680—90^ jolloin 583'*
..1) G.'M.

Kupffer,. Baltische- Lanieskunde.

Riga,

1911.

iMkata .emilla maillaan tammea, pyekkia/' oarienap
l^iL^.''""^'^?!^^^
mtLiat^n ktiin Mstnttanaalla.ykdeia'kaJ^^je^m
sKiT*-'^

.'Tsi-inVfitn.

flCfi-mftHc

It-oIt-ci

i,-ti-i-lr-(fo\o

+niTn(=>n.t-i.i-(-<aio-f-o

iz-vtrfin'-'n^ci

''^

jeia jaannoksia, tavataan viela- nytkin verrattain im-nsa^asti V&m
'-7' .Eestissa. '
'
Snnrina nalkavnoslna '(i6'95—1697) oli pakko, tnrvantna
.J?' \n knoreen, jolloin laajkt metsaalat tnrmeltnivat;_ itse;-^di- ; s'ioiden' omistajienkin • oii 'tnrvandnttava mannyn knoreen.-Miinikaan vSnuri Pokjan sota kavitti melkoisia osia Eestin*metsista. Villem 'Reiman kirjoittaa Eestin'kistoriassaan tasta
• ajasta- »'iCdko maa on eramaana, ryostettyina ovat Riian,''-;>
Tailinnam--ja Pamun kanpnngit. Narvasta Vaindjokeen nldttii-,;
• -"^alla?-alueeka ei kankn koira, eika lanla knkko». Kronikassaan'7
,\a 1695 .mainitsee kistorioitsija Chr. Kelch
etta-met-/
'* sien tila on knono ja etta paikoittain on itse pnnn pnntettakin":
" ••••knomattavissa. .
. ,
'
•
^
' ' ' "VaikTcakin Pietari Snnri antoi Eestin aatelisille takais|j% v
oikendet niikin maikin j a metsiin, jotka ke olivat' Rnotsin..' ••:'K
tednktsionissa menettaneet, ei k.an knitenkaan sallinnt keidan:;..'
.'••aivan Vapaasti kayttaa metsia. V v m 1717 ja 1718 kaskykir-^
jeiila maarattiin tammet, lekmnkset, jalavat, vaakterat-" saaf-'
net j a mantymastopnnt rankoitetniksi; niita eivat yksityiset "^S^
?^J'!fe^aaiaefet' rangaistnksen -— tammea knolemanrangaisttiksen — . ^p
\-€kalla kaataa. Mntta Tallinnan j a Baltiskin' satamain -raken; ^tispniksi vedatti Pietari naita pnita korvanksetta snttnnatto-'.m'at maarat,. eika siina anttahnt ritariston vastnstella. Rita--,-"ristb koetti kylla selittaa, etta keisatin nkaasit kavittaval:.-metsat, ilm^n etta ritaristolle j a maallc on siita mitaan. kyotya." K n n lisaksi Tallinnan liri'noitnst3^6t vadtivat y k a snnrenipia
|)tirnniaaria',. niin etta Tallinnan ymparistot olivat »nielkeln-'
•^y .VMem^ Reiman, Eesti afahtigu -SCait-n, 1920.
^) €hfistj,an Kelchj L%efl-ci,ndisc?he. Htstorta.
Borpatj'1695.'

<
' i.'i-'ra ftv' irf^"

if lie

iM^%4M:

^'sttlkamen on nayttanyt toteen, etta ban on istifettantirt, yls^^^^j
. ma-aran puka;
^
^ •' .vl^^^v^^'f-'i}

MaapaHrat yastasi-vat taban ehdottfrkseeri, -etta^itaio^fncj^giyi^Mire
von ledelleenkin annettava pai,epnita ja joka 'laa^tsaa q%,xf^^n
; - koettaa kekoittamattakin sita .kj^vin vaalia!.• V . if44 vaktti,ritai-isto jalleen, ,ettei sotayaeke'otetifiila
pnista ole suoritettn.' maksua. Nayttaa siltC.et,ta ritaris#©>'lM|).-, i
*" ' 4ekti jeneniman pUiden kinnan saamisesta- Ituin metsan saasfla- '
'•'"v.-misesta.
>
,
.
.
;,
. . . " ' - N i i s t a toimenpiteista, joilla 1700-luvun jaMp%iif|l{s%|la. 4
, ^ koetettiin maan metsien vakenemista ekkaista, on •-inaMsfeta^a'
1 senraavat maaraykset: mastopnita ei saanut erikoisetta 1^-^^%
"" . kartanoidenkaan metsista ottaa (rnxdarays, jpta kartan©|;_4|^a$
\, , aitoja ok jarjestelmallisesti Y'iOs.&&n^t^^^
valttaniattomimmat aidat makdollisuuden mukaan.;M've|la
. rakennettava. Kenraakkuvernoori taktoi kieltaa :kel&tf#-^'*
; .koivujen pton metsista, mntta aatelisto vastasi j'aMee|i;,:4^^|.
" V,siina tapauksessa t,ulee sotavaen vuorostaan oll'a'-s.aa'S'Jfe|;|'''"""'^'^
saiinavi'ktoj,en' kaytossa! '
- ,
•
' K u n kenraaliknyernoori suositteli maapaiville uuden,m©|sas-1
, .tysasetuks^n valmistaimista, koski maapaiv^em ^vastausJaM|e|
, yaMan toista asiaa, nimittain sita, etta talonpojilta laelletjsaisi^^*
puiden veto, ka-upunkeikin., Katariina I I : n ukaasf ;®a;^'||
kuitenkin ^suojelleen talpnpoikien
pikeuksia,-- l?:©§ka ,
maarasi, etta, talonpojilta ei saa ekkaista puiden vetea »ei ke
- pungissa'eika maialla, ei veden paalla eika maaiitiella.*
18. vuosisadan lopnssa suosittelevat maapaivat,, d:ta''e'j
sille kaskiaioike syntyneet vesakkomaat kylvettaisiin *h.AS

Piirteita

Eestin metsien

historiasta.

345

puiden siemenilla j a etta talonpoikiakin olisi fcoetettava innostaa metsankoitoon, mutta kaytannossa ei tiettavasti rykdytty
sen snurempun toimenpiteisiin.
19. vnosisata toi mnkanaan kartanoiden omistajike nnsia
elaman vaatimnksia ja mnkavuuksia, j'otka kysyivat sunria
kuluja. Kartanot rakennettun komeiksi j a niissa elettiin loisteliasta elamaa, mika vaati talonpojkta entista enemman tyota
kartanon pelloUa. Rykdyttiin'perustamaan tervauunej a, lasitektaita j a poltettiin runsaasti sysia j a potaskaa. Puiden kuoxien keraaminen parkitusaineeksi ei niinikaan okuttunteniator!.
J a kaskenpoltto y k a laajeni.' Jokaisessa kartanossa oli myos
viinatekdas, joka kysyi runsaasti polttopuita. Y k s i n Iviivinmaalla ilmoittaa Friebe 1) jo v.- 1794 viinatektaiden polttavan
400000 sylta pnita vuodessa! I^uonnolksesti oli kaikenlaisten tektaiden perustaminen aateksten yksinoikeutena.
Vain kruununmetsissa oli takan aikaan jonkunlaisia virkamiekiS; jotka niista kuolektivat, mutta kartanoiden 'metsat
najttavat okeen ilman ammattirniekia. Sangen synkan kuvan
tasta »nousukauden» ajasta antaa Hueck. Kotitarvepnut
otetaan kuolimattomasti j a usein sielta, missa metsa on parasta; samoin ottavat talonpojat myyntipuunsa, jotka muodostavat miden paatulolakteen, umpimakkaan, niin etta
jalki-on »wust und wild».
.
' . •
• QE'luonnoMista, etta'talonpojat, jotka tyoorjuudessa knokakivat j a kartanoiden metsiin kaskia j a peltoja raivasivat
j a niiden viljelysmaita siten lisasivat, eivat okeet oppineet
tuntemaan erityista saalia metsaa koktaan. J a kun kartanoiden
omistajat 19. vuosisadan alussa rupesivat kartanoita myymaan,
lisasi se vain metsankavitysta. Silla kartanon niyyntiarvo
riippui paaasiallisesti siita, kuinka paljon sika ok sulaa peltoa.
Hueck mainitseekin sattnvasti,: etta »luonnon .ikimetsat, tno
esivankempien paaoma, on kai,dtetty j a kulutettu, maa on
kadottanut luonnokisen kasvipeitteensa, talonpoika, ennen
niin vapaa ja itsenainen, on ilman omai'suntta, maan aateksto
1) W. Chr. Friebe, Okonomisch-t'echnische
IRiga, 1805.

Flora Livl.,'
'
' '

Estl-. und

Kurlands!

-'ti^inat •kaupiiiigeis^s^*,; luioniattayasti liotisiyat.^ , :^d;pjL,p^
'/Vuokra-asetl-iksessa^;y;k 1856 ma'arattiin,. etta^ng!^t§a$.J)^^|
pj,;^; -n^aa piaata ei yleensa tule talonpojille vuokraJLle. aiitaa,|.^sj
I I H . ; , n.iityiila j a karjanlaitumika puiit olivat. kartan0:^kb^t^^M"^\

laan'pikkti maapalstalla. Kartanon niaajla ©leva ynQk^ala^ft ^ |
sai vain vnokrasopinniksen niukaisesti ottaa t^ryike-iatj^^a^.

R v : S . ' iiaanyt mttsaa. Tata kasit^^sta tnki myoskin Baltiaji ja^e'ts^^-l'

",;jo'-taka"n aikaan, 4
rnpl.
,
/ ^y.^fif^^^^
d*-' •' ' ' ' S^jkofa, tervannneja, miilnnp©lttinloj,a ,oli rnnsa.asti .^;ni^|i^
'V^'*- .maata. Satamakaupungeista. virtasi .pnntavaraa ttf]somai|f^J
* '^^ Metsista oli tnllnt tarkea kanppatavara.
,
.
: . Metsien koidosta ei vnme vuosisadan, keskipaikkeilla^J^^
. dpttu paljon J<:miHakaau. Tosin perustettiin v. ^868^3:0^4
metsasenra, mntta vain karvat kartanon©mistajat filftyiy'
siiken. Koko ]Sestinmaan kuvernementissa oli takan aikaan -v""
I..' yksi korkeamman sivistyksen saannt ammatti'imies. Jf^iiy
^' , maalla dli niita enemman. Kartanot ikaankuin' kiipa-iliy;

ku-ka saisi stmrertiinan skkiman kerrakaan metsistaan. Yleisesti
pelattkn metsien, sita m^enba jatkaen, kokonaan loppnvan..
.Vasta v.- 1888 antoi Venajan kalktns asetnksen, joka maarasi
• myos A'-ksitjdsmetsat jonkinlaisen tarlcastuksen alaisiksi j a
jonka pokjaUa voitiin kavittavasti kakattnja metsia rankoittaa
kakkankselta. Snnrtilakiset eivat tasta snnrialcaan valittaneet, ke osasivat aina veklceika j a kiertaa .lakia. K u n viime
vuosisadan lopuka Parnnun perustettiin V/aldkofin suuri sellulosatekdas, nkkasi varsinkin knnsimetsia suoranainen perikato
siitakin knolimatta, etta tekdas snurimman osan pnuraaka,aineestaan tuotti Venajalta. Totuuden nimessa on mainittava,
etta yllamainittu laki kuitenkin oli edes jonkinlaisena pelottimena,. silla useita metsia raukoitettiin viranomaisten toimesta,
ja se taas aikentti sen, etta varakkaimmat kartanot kayttelivat metsiaan sangen saasteliaasti.. Oli tosin knutavan aania
korvessa, jotka koettivat kirjois'saan j a pukeissaan terottaa
suurtilallisille, etta nain ei voi kauemmin jatkua. Naista on
mainittava Andreas von Lows,.Keisarillisen Talousseuran sikteeri, joka on. saksan kielella kirjoittanut ensimmaisen metsankoitokirjan (1814) kiivinmaan metsista ja toisen teoksen tammen levenennsesta L l i v i n - ja Eeistinmaalla (1824). Muista metsataloutta karrastavista kenkiloista on mainittava nietsatalou.den
opettaja Bode Pietarin metsaakatemiasta, joka on kirjoittanut
saksankieksen metsankoitokasildrj an (1840) Itamerenmaakuntain metsista, j a mydkemmalta ajalta A . Thieren, A . Lutkens,
ja vikdoin .4. ili^^^'Z^mc^ja.Osz^ee'^a^^tf, joiden teokset nykyaan
ovat tarkeita Bestin metsien kistorian tnntemiselle ja j oista
•Lutkens on kirjoittanut ensimmaisen vironkielisen oppaan
metsanvartijoille (v. 1884).
Naiden metsankoitomiesten valistnstyo ^ei oUutkaan aivan.
kokonaan jalkia jattamatta. Rykdytaan toimittamaan metsien
.k^dvoa j a istutusta. Jo v. 1809 on maassa tekty kylvokokeita.
J a vvdta 1823, 182.8, 1850, 1865 j a 1875 tunnetaan suurempia,'
ensimmaisia metsankylvoja, joita voidaan pitaa jarjestelmallisesti telltyina. K u n 70-luvulla ok maassa vain aivan karvoja
metsaammattimiehia, alettiin niita senj aikeen kutsua Saksasta
•'Useampiakin kartanoiden metsataloutta jarjestamaan. Naiden

'. saksalaisten, »6berfoi:sterien>)
'^tannon koiilussa tarkeimmat seikat metsankoidoss'a', 'niik-fetia• 'aikaa myoten keista tuk saksalaiskle ammattimiehikfe patkalli-^
sia apulai'sia. Usean kartanon inetsat okvat naet ykden saks'a,-laisen metsankoitajan ykvalvonnassa. Nain kartoitettiin v a k i tellen kartanoiden metsamaat ja laadittiin niike taloussuunni• telmat. Prof. 0. Daniel i n mukaan, ok 8d4uvuka Eestin- j a
lyii'vin maakunnissa vain 27 % metsista jarjestetyn koidon alaisina, mutta V. 1907 oli vastaava prosenttiluku Eestin maakunnas'. sa j o 45 j a kiivinmaalla 64. Metsapalo j en ekkaisemisesta rykdj^ttiin jo • verrattain varkain kuolektimaan. Useissa kartanoissd
oli metsiin rakennettu metsapalovaktitorneja, jotka okvat
pukekm^kteydessa keskenaan j a voivat nopeasti kalyttaa
vakea palopaikalle. Metsapalot eivat viime aikoina olekaan
Eestissa enaa perin sunrta tukoa tekneet.
Metsanvilj'elyksen karrastns levisi" 90-luvulta laktien verrattain yleiseksi, mikin tietenkin va-ikutti samanaikainen puntavatan kintain kokoaminen. ' M. von Siversin
mukaan 1)
oli jo V. 1907 kulttuureja tekty Eestimaalla 6200* ka j a X i i v i n maalla 40 100 k a ; Aluksi tilattiin sieinenia Saksasta, mista
oli seurauksena, etta kulttuurit alussa jonkin verran epaonnistuivat. -Senjaikeen on kotimaisista punlajeista',kaytetty vain
' kotimaista ' siementa, j a ' t a t a nykya Eestin knlttnurimetsat'|
ovat sangen kauniita. Useat ulkolaiset puulajit (karix, Abies,J
Cembra, Strobus) viiktyvat erinomaisesti. Mimten onkin sanot-:^
tava, etta maailmansodan akissa olivat'Eestin metsat, luknnn^
ottamatta venalaisten raiskaaniia liiinoitusalueita, sentaai
verrattain li5''vkssa kunnossa^ voitiinpa niita osittain verrata
• parkaisiin Saksan metsiin.
90-luvulta laktien alkoivat virolaisetkin mieket opiskel
Saksan ] a Venaj an metsaopistoissaj mutta kotimaassaan
eivat., poliittisista syista paikkaa saaneet, vaan kautautuiv^
Venajan sisaosiin. Vasta Eestin itsenaiseksi julistautumise
jalkeeii keika oli makdollisnns paasta kotiinaansa metsj
. koidon etunenaan.
) M.-vofi'Sivers,
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Nain olemme -joutuneet .aivan nnteen ajanjaksoon, jonka
"kistoria viela on kovin l y k y t , mntta sentaan mielenkiintoinen
inonessakin snkteessa. Olikan saksalaissynt^dsten snnrtilakis"ten hallnssa ennen itsenaisyytta viela lakes 60 % maasta;maa- j a maanomistusolot olivat vapaamman ajan kaikista
virtauksista knolimatta nurinkuriset. Virolainen talonpoika,
jonka oli onnistunut lunastaa maapalstansa itsenaiseksi, oli
•itse asiassa viela verrattain snuresti riippuvainen sunrtilallisista,
"Hanella oli paljon pakollisia velvolkstmksia, mutta perin niukalti. oikeuksia. J a metsien sukteen ei virolaiseka kansauraineksella tietenkaan ollut mitaan sanottavaa. • Venajan metsadepartementin tilaston inukaanv.lta 1914 jakautuivat metsat,
virolaisissa maakunnissa eri omistajien kesken seuraavasti:
Xartanot
:
"^''altio
•K'irkko j a kanpnngit
'Talonpojat

'.

.

^.
'.

. ..
Ytteensa

581 140 desj. 8 4 . 4 %
9020 s „
13a %
16 200 .
2.4 %
-716
- O - l . %
688 261 desj.

100.0%

Vaikkakaan tata tilastoa ,ei tnle minaan ekdottoman luo•tettavana pitaa, osoittaa se, etta talonpojilla ei siis viela maailpiansodan alussa ollut suurtakaan osuutta Bestin metsiin,'
siita knolimatta, etta koko asukasluvusta on- virolaisia y l i 90 "/0
(saksalaisia noin 2 % ) . . kuonnollisesti metsastys samoinkuinkalastuskin kartanoiden mailla olevissa jarvissa oli kartanonkerrojen yksinoikeuksia. Metsavakdit j a jarvien vartijat okv a t aina metsissa kulkiessaan ampuma-aseilla vamstetut sala- '
metsastajia ja kalastajiapelottaakseen.
Yksinpa marjanpoimintaan taytyi kartanosta lunastaa erityinen »piletti».
Nain ollen, ei niin stiuresti ole ikmeteltava, etta virolaiset ottivat vikdoin metsienkin sukteen maaraysvallankasiinsa.
Maareformiasetnksella lokak. 10 p:lta 1919 jontui valtion
kaltuun maata 2 346 494 ha eli 94.6"/0 suurniaanoniistuksesta.
Tasta alasta maarattiin metsakallitukscn kallinnon alaiseksi
1124 573 ka, Varsinaisia metsia on siita 741 700 k a ja loput
I ' viljelysmaita, jontomaita j a soita. Yksityisten kallussa on
metsaa 116 400 ka. Valtion metsat on jaettu n o koitoalueeseen,

- • ' '

, \a metsat hyvm j arj estet^ n , hoidoffl. alaismaj jja, qtI^
j^puumaara verrattair^ simri, nimittain keskimatarin ifi^^^^
' /m? 'ka kokden. Ne ovat valtioke sangen simfj tia|
Snnirempia vientisakoja lienee noin 50—66 . fsaM®i'&
kiaan 205) ' j a -niiden tnotanto 30—40,00-0 stand.^"'"
niissa on pari kolme tnkatta. Sitapaitsi on pnnnjtaiostns-teiMj
.jois-ta A . M. kaitkerin tekdas Tallinnassa on maailmai|Mii!iu
knonekalnistaan j a faneeritnotteistaan. Paperkektaita
.--tyolaisia niissa 2000, normaalitnotanto 34 milj.-kg;
ja I I niilj. -kg sekulosaa. Varsinaisia punvann'kfetektatila(i>(
niissa 200 tyolaista j a tnotanto 8 milj. kg. Sntirin naista
taista on Pokjan tekdas Tallinnassa.
'
'
Tnlitildmtektaita on maassa 5 ja niiden ednstania; It
, snndenkaara on viime vnosina knomattavasti edistynyt.,^'
tanto on ollnt eri vnosina senraava: v. 1921^ 38 580 95a f)
laatikkoa, v. 1922 62 406 800^ j a v. 1923 79 449 894'pikkt$Jas&
tikkoa. Tnotanto tayttaa taysin oman tarpeen, viedaanpa liietko
set maarat nlkomaklekin. V. 1922 vietiin y l i ao milf.''
laatikkoa (200 000 kg) ja v. 1923 lakes kaksi kertaa [niin'i
Tnlitikun raaka-ainetta; kaapaa, on maassa >rjittava!st^
tulitikkntrnstikaan ole viela saannt jalaiisijaaV ^
Mika merkitys-metsantnotteilla-ja niista^ saadtnila'
teilla on-Eestin ulkomaankanpassa, selviaa •seuraavista,?
. maastavientia koskevista nttmeroista: :
.
y. 1922
Saliatt-ii tas(ara . : .. t . ,. . . . .
30. 800-stand.
Ratapolkyt
c.,.-.^...... ^-.
193 800 knut, jalk. Propsit japaperipnni
2872600
„
„
-Mnn pyoxea- pnn
. .. ' 1 178 800, ,-, ,• „
Paper-i j-a paperitiaetteet
' 22 milj. kg. •.

. , V. 592-3^^
38 000 stand-..
421 5©o kjant.•
4813600
.,,„ '
329^ 700 . „.yv
2® m-ilj.,

. Puutavararykman viennin arvo oli v-. 1922 902 nailj.vastaten 19 yo maan koko viennin arvosta. Vastaa vat
V, 1923 oliyat 1397 milj. ja 24.4 %. Paperin ja paperituot^
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v i e n n i a a r v o v . 192:2 o E 5 7 5 m i l j . E m k . e l i 12 %
arvosta

j a v . 1923

Naemme

siis, e t t a

vastaavasti

590.2 m i l j .

metsantnotteiden

tekstikitavarat.)

Tarkeimmat

vienti suuntautuu,

maat,

E m k . ek

10.3

j a paperitavaran

mnodostaa rnnsaasti k o l m a n n e n osan koko
(Muut tarkeimmat vientitavarat ovat

v i e n n i n koko"
%.

vienti

ulkomaankanpassa.

karjantuotteet'pekavaja
joikin _ metsantnotteiden

ovat Bnglanti, Hokanti, Saksa, Belgia

ja

T a n s k a . ^Eestin p a p e r i on l o y t a n y t tiensa a i n a Y k d y s v a l t o i k i n "
saakka." K u n ennen sotaa E e s t i n paperi my3rtnn paaasiallisesti
V e n a j ake, o n , senj a i k e e n o k n t k a n k i t t a v a —
reunavaltioiden

kuten muidenkin

v a l l a n uudet m a r k k i n a p a i k a t , ja, on

siina

verrattain k y v i n onnistuttu.
E e s t i k a , n i i n m a a n v k j e l y s m a a k u i n se o n k i n , o n m e l k o i s i a
makdolksuuksia

karjoittaa

ken perustuvaa

teollisuutta..

'

Kun

Tarton

intensiivista metsataloutta

ykopiston

maanviljelystiedekunnan

osastossa a n n e t a a n k o r k e a m p a a , a i k a n s a t a s a k a olevaa

ja

sii-

metsa-,
metsa-

opetusta j a k u n taten saadaan omiin oloihin soveltnvia metsankoitomiekia,
onnekinea

on.

Eestin

metsatalonden

aika, jokoin kaikki

.kekittamisefei

on.

virolaisten

E e s t i n metsien kistoria

kistoriassa

makdokisuudet
itsensa

metsatalonden

maarattavissa,-

odottaa-Mrjoittajaansa.
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