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SUOMEN METSÄ TEOLLISUUDEN 
RAAKAPUUN SAANTI METSÄTASEEN 

KANNALTA TARKASTELTUNA.1 

Kirjoittrnut 

Eino Saari. 

1. Alkulause. 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton Metsätyöntutki
mustoimiston Metsätehon työnä on v:n 1947 loppupuolella ja v:n 
1948 alkupuolella suoritettu tutkimusta, jonka tarkoituksena on 
valaista metsäteollisuutemme raakapuun saantia lähimmän parin 
vuosikymmenen aikana. 

Metsiemme kasvun hitautta silmällä pitäen voidaan tietenkin 
sanoa, että ajanjakso on liian lyhyt, koska tässä ajassa meikäläiset 
taimistot eivät vartu edes siihen mittaan että niistä ensimmäisissä 
harvennuksissa voitaisiin saada teollisuuspuuta. 1äkökohta on tie
tenkin huomion arvoinen, mutta realistista teollisuuspolitiikkaamme 
tuskin voidaan vakavassa mielessä rakentaa sellaisten hakkuumah
dollisuuksien varaan, joiden arvioidaan olevan käytettävissä vasta 
yhden tai parin sukupolven siirryttyä menneisyyteen. 

Tämä selvittel pohjautuu laajaan tutkimussarjaan, joka on syn
tynyt Metsätieteellisen Tutkimuslaitoksen piirissä tai siihen liittyen 
Yrjö Jlpessalon, Osaran, Pöntysen, Erkkilän, 0. Seppäsen ja Saaren 
metsävaroistamme ja puun käytöstä suorittamina tutkimuksina. Jo 

1 Kirjoituksen pääkohdat si ältyivät prof. Saaren Kansantaloudellisen Yhdis
tyksen kokouksessa tammikuun 28 päivänä 19-t8 pitämään esitelmään. 
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julkaistujen selvittelyjen lisäksi on 1etsätieteellisen Tutkimuslaitok
sen taloustieteellinen osasto ystävällisesti antanut käytettäväkseni 
myös valmistumassa olevien julkaisemattomien töiden tuloksia. 

Runsaasti aineistoa on saatu Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton jäsenjärjestöiltä ja muilta metsäteollisuuden järjes
töiltä. Tältä taholta on hankittu etenkin teollisuuslaitosten sijaintia, 
tuotantokykyä ja raaka-aineen ha~taa käsitteleviä tietoja. 

Tilastollinen Päätoimisto on niinikään hyväntahtoisesti avustanut 
työtä antamalla käytettäväksi julkaisemattomia arkistotietoja. 

Täten eri tahoilta kerääntyneen aineiston muokkausta on Metsä
tehossa johtanut metsätiet. kand. Vöry. 

I yt esillä olevan kirjoituksen tarkoituksena on valaista puheena 
olevaa ongelmaa tarkastelemalla koko maata yhtenä kokonaisuutena . 
Tutkimus on kuitenkin suoritettu sillä tavalla, että se kohdistuu 
myös maan eri osiin, kuhunkin erik een. Siltä osalta tutkimus liittyy 
valtakunnansuunnittelun ja alue uunnittelun nimillä tunnettuun 
aihepiiriin. Tämä osa julkaistaan toisena jakson·a myöhemmin. Sen 
edellyttämää työtä ovat suuresti vaikeuttaneet ja lisänneet ne mo
nenlaiset aluerajat, joita eri tutkimuksissa on käytetty. 

Nyt ilmestyvään osaan sisältyvät päätulokset olen jo aikaisemmin 
esittänyt Kansantaloudellisen Yhdi tyk en kokoukse sa tammi
kuussa 1948 pitämässäni esitelmäs ä. Ongelman teoreettinen pohja 
sivuutettiin siinä lyhyillä maininnoilla. Aiheen käsittelyn tätä puolta 
on nyt· tuntuvasti laajennettu. 

2. Eräitä metsätaseen periaatekysymyksiä. 

Esillä oleva selvittely liittyy siihen ongelmien ryhmään, joka on 
syntynyt liikahakkuun ja metsätaseen käsitteiden ympärille. Jäl
kimmäisellä termillä on meillä Suomessa totuttu •mmärtämään niitä 
vertailuja, jotka valaisevat maan met ien todellisen hakkuumäärän 
ja kestävän metsätalouden sailiman hakkuumäärän tai todellisen 
poistumanl ja kestävästi mahdolli en poi tuman ke kinäistä uh-

1 Poistumalla tarkoitetaan koko sitä puumäärää, joka metsän elävästä puus
tosta tiettynä ajanjaksona poistuu hakkuiden ja luonnon tuhojen vaikutuksesta. 
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detta. Tällaisia laskelmia on meillä esitetty jo viime vuosisadan puoli
välistä alkaen. Olosuhteiden muuttuminen sekä uusien tietojen saanti 
metsävaroista ja hakkuumääristä ovat tehneet ne toistuvasti ajan
kohtaisiksi . 

Niinpä ennen toista maailmansotaa metsätasekysymys oli meillä 
taas vilkkaan pohdinnan alaisena, ja uutta valaistustå siihen odo
tettiin Metsätieteellisessä Tutkimuslaitoksessa 1930-luvun loppupuo
lella suoritetuista suurista töistä: valtakunnan metsien toisesta linja
arvioinnista ja toisesta puunkäyttötutkimuksesta. Sodan seuraukset, 
ennen kaikkea suuret metsävarojen, teollisuuslaitosten ja kuljetus: 
väylien menetykset, kaakkoisen rataverkon särkyminen, Saimaan 
kanavan katkeaminen uuden rajan kohdalla, laajat väestön siirrot 
sekä pika-asutuslain ja maanhankintalain aiheuttamat metsänomis
tussuhteiden mullistukset ovat tuoneet niin monia uusia ongelmia, 
että on ollut aihetta tässä vaiheessa ottaa asia vielä uudelleen tar
kasteltavaksi äsken mainittujen suurten tutkimusten tarjoaman run
saan ]a monipuolisen aineksen turvin. 

Kun on haluttu laskea, kuinka suureksi vuotuinen hakkuumäärä 
saa nousta, ennen kuin sivuutetaan kestävän metsätalouden sallima 
raja, on aina 1930-luvulle saakka yleisesti niin meillä kuin muualla
kin metsien vuotuista kuutiokasvua pidetty tällaisena rajana. Tällöin 
on kuitenkin luonnon tuhojen aiheuttama käyttämätön poistuma 
joko vähennetty kasvusta tai lisätty hakkuumäärään. Edellisessä 
tapauksessa syntynyttä kasvun ja luonnon poistuman erotusta on 
ollut tapana sanoa nettokasvuksi, jota on verrattu hakkuumäärään_ 
Jälkimmäisessä tapauksessa syntynyttä hakkuumäärän ja luonnon 

. poistuman summaa on sanottu kokonaispoistumaksi. Sitä on ver
rattu kasvuun, jota jälkimmäi tä tällöin toisinaan selvyyden vuoksi 
on sanottu kokonaiskasvuksi eli bruttokasvuksi. 

Jos tällaisessa laskelma sa kokonaispoistuma on ylittänyt koko
naiskasvun tai vastaavasti hakkuumäärä on ylittänyt nettokasvun, 
erotusta on pidetty lilk~hakkuuna ja osoituksena siitä, että metsien 
kestokyvyn raja on ylitetty. Jos erotus on ollut. päinvastainen, tulos 
on tulkittu siten, että hakkumäärää voidaan kestävän metsätalou
den puittei sa vielä suurentaa. Ohjeena metsätaloudelle on pidetty 
tällä tavalla rakennetun metsätaseen tasapainoa, jolloin siis koko
naispoistuma ja kokonaiskasvu tai vastaavasti hakkuumäärä ja net-
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tokasvu ovat yhtä suuret. Tällaisessa tapauksessa metsän puusto 
pysyy muuttumattomana, kun se muulloin taasen joko suurenee tai 
pienenee. Ohjeena on siis ollut pyrkimys sellaiseen staattiseen tilaan, 
jossa puusto, poistuma ja kasvu säily.vät muuttumattomina. 

Metsätalouden liiketieteen kehitys 1920- ja 1930-luvuilla etenkin 
vilkas metsäbilanssiopin harrastus, samanaikainen metsäekonomian 
dynaamisten ilmiöiden tutkiminen sekä syventyminen metsätaseen 
teoriaan ovat johtaneet selvittelyn uusille urille. 

Kasvun ja hakkuumäärän toistuva vertailu kehitti seuraavanlai
sia sanontoja: kasvusta on hakattu niin ja monta sadannesta, kas
vusta on jäänyt säästöön niin ja monta sadannesta jne. Tätä tietä 
jouduttiin sellaiseen harhamielikuvaan, että vuotuinen kasvu voi
daan hakata kokonaan tai siitä voidaan hakata jokin osa toisen osan 
jäädessä metsään. Näitä ajatusraiteita pitkin on kulkenut meidän 
nykyinen metsäverotuksemmekin , joka yrittää kasvusta laskea met
sän taloudellista tuottoa. 

Metsän vuotuinen kuutiokasvu, kun oksat jätetään huomioon 
ottamatta, niin kuin meillä on tapana, on kaikkien niiden puuvaip
pojen summa, jotka vuoden aikana synt vät kunkin elävän rungon 
ympärille. Tällaista kasvua ei voida kokonaan eikä osittain metsästä 
irroittaa hakkuussa eikä sitä liioin voida jakaa puutavaralajeiksi. 
Hakkuumäärä ja luonnon poistuma sen sijaan käsittä ät kokonaisia 
runkoja. Tästä johtuu myös, että sellaisella käsitteellä kuin netto
kasvu edellä mainitussa mielessä ei ole todellisuudes a vastinetta. 
Olen näitä asioita aiemmin tarkastellut toisissa kirjoituksissa (Saari 
1935, 1940). Euroopan puukomissio käsitelle sään kokoukse saan v:n 
1948 heinäkuussa Geneve'ssä kansainväli iä metsätasetilastoja pää
tyi myös siihen suositukseen, että nii sä olisi kokonaan luovuttava 
käyttämästä nettokasvua, koska se sotkee käsitteitä. 

Eräät muutkin syyt vaikuttavat, että kasvu ei ole sopiva suure 
sellaiseksi mitaksi, jonka ylitystä hakkuumääräs ä sanotaan liika
hakkuuksi. Näin on laita erityisesti oloissa, joissa metsien ikäluokka
suhteet paljon poikkeavat normaalista. Alueilla joilla on runsaasti 
vanhoja metsiä, kasvu on tällaisten ikä uhteiden takia pieni, ja hak
kuumäärä voidaan järkevän metsätalouden puittei a pitää pitkät 
ajat kasvua suurempana. Seurauksena on k 'Häkin puuston pienene
minen, mutta sen ei välttämättä tarvit e tällai e a tapauk e a mer-
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kitä liikahakkuuta. - Päinvastaisessa tapauksessa, jos alueella on 
paljon nuoria ja keski-ikäisiä mutta vähän hakkuuikäisiä metsiä, 
kasvu on suhteellisen suuri, ja järkevä metsätalous edellyttää tois· 

. taiseksi kasvua pienempää hakkuu ta. Niissä oloissa jo kasvun suu
ruinenkin hakkuumäärä voidaan tulkita järkevän talouden kannalta 
liikahakkuuksi, koska sellainen alue vaatii puuston suurentamista. 
Niinikään on järkevän metsätalouden mukaista pitää hakkuumäärää 
pienempänä kuin kasvu sellaisissa oloissa, joissa puusto muista syistä 
on kohtuuttoman pieni ja sitä suurentamalla voitaisiin myöhemmin 
lisätä myös hakkuumäärää (Saari 1937). 

Edellä kuvatun kaltaisia tapauksia on palj"on. Pohjois-Amerikan 
metsätieteessä on tapana edellyttää, että aarniometsässä kasvu ja 
luonnon tuhojen aiheuttama poistuma ovat saman suuruisia, joten 
nettokasvu edellä puheena olleessa mielessä on olematon. Jos nyt 
sellaisissa oloissa kasvu asetetaan poistuman ylärajaksi, saisi hak
kuita toimittaa vain sen verran, kuin luonnon tuhoja voidaan vähen
tää. Kuitenkin näissä .oloissa usein puusto on suuri, ja sen takia 
voidaan tulevaisuuden tarpeetkin turvaavassa taloudenpidossa toi
mittaa hakkuita, jotka ylittävät nettokasvun paljonkin, mutta joita 
ei kuitenkaan voida järkevän talouden kannalta asiaa katsellen pitää 
liikahakkuina. Pohjois-Amerikan ja Aasian metsiä käsittelevässä kir
jallisuudessa tavataan tästä syy tä aivan harhaan johtavia päätelmiä 
sellaisten metsätaseiden yhteydes ä, jotka on rakennettu vanhan · 
kaavamaisen kasvun ja poistuman tasapainon vaatimuksen varaan. 
Liioittelevat kuvaukset Yhdysvaltain metsävarojen nopeasta vähe
nemisestä ovat osaksi tästä ajatusvirheestä lähtöisin. 

Samansuuntainen tapau:; on meillä Pohjois-Suomen metsissä, 
vaikka lievemmässä muodos.;a . 

Suomen eteläpuoliskossa taas ovat etenkin maatilojen metsät 
huonon käsittelyn takia pahasti alipuustoisia, so. niiden puusto on 
suhteettoman pieni, ja hakkuumäärän p syvä lisäys edellyttäisi tun
tuvaa puuston suurentamista. Tällaisissa oloissa on järkevän ja tule
vaisuutta silmällä pitävän taloudenpidon mukaista supistaa hakkuu
määrä toistaiseksi kasvua pienemmäksi, koska vain sillä tavoin voi
daan puustoa vähitellen lisätä. 

Kun asiaa tarkastellaan tältä kannalta, ei metsätalouden ohjeeksi 
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voida hyväksyä staattista1 mielikuvaa puuston, kasvun ja hakkuun 
säilyttämisestä jatkuvasti ja pysyvästi entisellään. On lähdettävä 
aktiivisemman, dynaamisen metsätalouden mielikuvasta, jonka olen
naisena piirteenä on tietoinen pyrkimys muuttaa nykyinen ehkä 
liian suuri tai liian pieni puusto edullisemmaksi ja suunnitella hak
kuumäärä sitä pyrkimystä vastaavaksi huolimatta siitä, että se ehkä 
johtaa kasvun ja poistuman epätasapainoon mahdollisesti pitkäksi
kin ajaksi. 

Jos kestävän metsätalouden käsitteeseen liitetään ajatus pysy
västi saman suuruisena säilyvästä kasvusta, poistumasta ja puus
tosta, siis staattisessa tilassa olevasta metsätalou.desta, niin kuin 
yleensä on asian laita, tarvittaisiin äsken puheena olleelle ja nimen

. omaan kasvun, poistuman ja puuston tietoiseen muuttamiseen perus
tuvalle dynaamiselle metsätaloudelle toinen nimitys. Ehkä edistyvä 
eli progressiivinen metsätalous kestävän metsätalouden vastakohtana 
voisi käydä päinsä. 

Nimitys edistyvä metsätalous vastaisi metsänhoidon, metsätalou
den järjestelyn ja metsäpolitiikan nykyistä suuntausta, jossa ei enää 
tyydytä vain olemassa olevien metsävarojen säilyttämiseen, vaan 
määrätietoisesti biologian ja talouspolitiikan asein pyritään· lisää
mään ja parantamaan metsävaroja. Viitattakoon tässä vain metsä
talouden eturivin maiden nykyiseen metsätalousoikeuden suuntauk-

. seen ja puiden rodunjalostuksen harrastuk een. 
Edellä esitetyt näkökohdat vaativat metsätaseeseen poistuman 

ylärajaksi kasvun tilalle hakkuusuull.llitelman mukaisen hakkuu
määrän, joka takaa metsätalouden jatkuvuuden ja samalla määrä
tietoisesti ja sopivassa tahdissa kehittää n kyistä puustoa taloudelli
semmaksi. Tällaiselle hakkuumäärän kä itteelle voitai iinehkä ehdot
taa nimeksi edistyvä hakkuumahto. 

Sanaa hakkuumahto olen opetuksessani käyttänyt merkitsemään 
tietyissä oloissa ja tietyin ehdoin suurinta mahdolli ta hakkuumää-

1 Sanoja staattinen ja dynaaminen on tässä käytetty samassa mielessä kuin 
taloustieteessä yleensä. Edellinen tarkoittaa ilmiötä, joka eri ajankohtina tarkas
teltuna on yhtä suuri ja samanlainen. Jälkimmäinen tarkoittaa ilmiötä, joka eri 
ajankohtina tarkasteltuna on eri suuri tai erilainen. . äillä sanoilla on tällöin toi
nen merkitys kuin Schmalenbachin nimeen liittyvällä •<tynaamisella bilanssilla• 
(1926) tai Hagforsin (1929) käyttämällä nimityk ellä •dynaaminen talous•. 
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rää. Riippuen olosuhteista ja niistä ehdoista, jotka hakkuumahdolle 
asetetaan, voidaan puhua kertahakkuumahdosta eli lyhennettynä 
kertamahdosta, jaksohakkuumahdosta eli jaksomahdosta, kestävästä 
hakkuumahdosta eli kestomahdosta jne. Itse sana hakkuumahto on 
lähinnä muodostettu ranskankielen mallin mukaan sanasta possibi
lite, jota Ranskassa on jo kauan käytetty jotenkin samassa merki
tyksessä (ks. esim. Pardi 1930). Euroopan puukomission kokouk
sessa Geneve'ssä heinäkuussa 1948 hyväksyttiin vastaava sana myös 
englanninkieleen samaan merkitykseen muodossa possibility, ja sitä 
suositeltiin käytettäväksi metsätaseissa kasvun tilalla . 

Metsätaseen edellä puheena olleet ongelmat ovat läheisessä 
yhteydessä liiketaloudellisen metsäbilanssiopin . niihin ongelmiin, 
joita meillä on nimitetty puutaseiksi (Keltikangas 1938, Saari 1935). 
Tämän yhtäläisyyden perusteella voitaisiin ajatella, että molem
mille taseryhmille otettaisiin sama nimitys, mutta niin ei ole tois
taiseksi käynyt. Eri nimityksiä on puollettu sillä perusteella, että 
liiketaloudellisten bilanssimenetelmien ensisijainen tarkoitus on sel
vittää kunakin lyhyenä tilikautena yhden metsälän puitteissa tapah
tuva pääomahakkuu tai hakkuusäästö. Sen sijaan metsätaseet esiin
tyvät yleensä kansantalouden piirissä, ja ne pyrkivät selvittämään 
suurten talousalueiden, usein kokonaisten valtakuntien, metsä
talouden tämänsukuisia asioita pitkän ajan tähtäimellä katsoen. 

iinpä liikahakkuun käsite on perusolemukseltaan läheistä 
sukua pääomahakkuulle, mutta yhden metsälän pmtteissa yhtenä 
tilikautena toimitettua pääomahakkuuta ei kuitenkaan ole tapana 
nimittää liikahakkuuksi. Viimeksi mainittu käsite sanan nykyisen 
käytön mukaisesti syntyy vasta, kun laajalla alueella toimitetaan 
pääomahakkuita pitkänä ajanjaksona jatkuvasti tai pitkän ajan 
vuotuisena keskiarvona. 

Tässäkin kohden muuten on metsätasekysymysten käsittelyssä 
1920-luvulta alkaen tapahtunut merkittävä muutos. Sitä ennen ja 
osaksi vielä sen jälkeenkin tehdyissä metsätaseissa on ·päätelmä 
liikahakimun olemassaolosta tai olemattomuudesta tehty vertaa
malla kasvua yhden vuoden poistumaan. Koska useissa maissa vuo
tuinen hakkuumäärä on suhdannevaihteluille herkkä ja sen takia 
voi vuodesta toiseen vaihdella tuntuvasti, saattaa yhden vuoden 
hakkuumäärän perusteella tehty metsätase johtaa täysin harhaan. 
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Tämä oli ensimmäisiä toteamuksia, kun meillä ryhdyttiin järjestä
mään ensimmäistä puunkäyttötutkimusta 1920-luvulla (Saari 1929, 
1934). Tämä seikka vaikeuttaa metsätaseiden laatimista, koska 
useimmissa maissa hakkuutilastot ovat puutteelliset tai olematto
mat, mutta arvostelun kestäviin tuloksiin ei muutoin pää tä. 

Liiketaloudellisen bilanssiopin puutaseeseen voidaan päästä 
lähinnä kolmea eri tietä: 

1. lnventoimismenetelmässä arvioidaan puuston suuruus ja ra
kenne kahtena eri ajankohtana, ja näistä arvioi.. ta saatua puusto
erotosta käytetään osoittamaan pääomah:.kkuuta tai hakkuusääs
töä. 

2. Kasvumenetelmässä verrataan toisiin a jonkin ajanjakson kas
vua ja poistumaa, ja niiden erotosta kä rtetään o oittamaan pää
oma:hakkuuta tai hakkuusäästöä. 

3. Tuottomenetelmässä verrataan tuottoa osoittavaa hakkuusuun
nitelman hakkuumäärää todelliseen hakkuutulokseen, ja näiden ero
tosta käytetään osoittamaan pääomahakkuuta tai hakkuusäästöä. 

ämä kaikki kolme periaatetta ovat mahdollisia myös laadit
taessa laajojen alueiden ja pitkän ajan metsäta eita. Kak i ensim
mäistä menetelmää pohjautuvat periaatteeltaan edellä puheena ollee
seen staattiseen, kestävän metsätalouden näkemyk een. Viimeksi 
mainittu vastaa nykyään yleistyvää, hakkuumahtoon pohjautuvaa 
dynaamista, edistyvän metsätalouden ajatusta. 

Suomessa on käytetty kaikkia näitä kolmea menetelmää niin 
kuin jälempänä käy selville. 

3. Suomen metsätase 1920- ja 1930-luvuilla. 

En immäisen maailmansodan aikana valmistui meillä met ä
tase, joka päätyi siihen tulokseen, että hakkuumäärä jo v . 1913 
ylitti vuotuisen kasvun ja että siis oli jouduttu harjoittamaan liika
hakkuuta (»Överavverkas landets skogar ... ~) . Jo 1920-luvun alussa 
ryhdyttiin kuitenkin hankkimaan perusteellisempia tietoja metsä
tasetta varten, osaksi olojen muuttumisen takia, o ak i iitä syy tä, 
ettei aiempia laskelmaperusteita pidetty riittä än varmoina. Vv. 
1921-24 toimitettiin valtakunnan met ien en immäinen linja-
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arviointi (Jl~Jessalo 1927). Se antoi luotettavat tiedot metsävaroista, 
mm. puustosta ja kasvusta, joka viimeksi mainittu osoittautui pal
jon suuremmaksi kuin ennen oli luultu. 

Kun v. 1930 ensimmäiset päätulokset ja v. 1934 lopulliset tulok
set ensimmäisestä puunkäyttötutkimuksesta olivat valmistuneet 
(Saari 1930, 1934), voitiin laatia 1920-luvun oloja selvittelevä uusi 
metsätase kasvun ja poistuman vertailun _pohjalla. Tämä oli siis 
tavanomainen kasvutase. 

Näin saatujen tietojen perusteella Jl~Jessalo laati v. 1930 metsä
taseen, joka kuvasti puuston rakenteen ja suuruuden muutoksia 
vv:n 1922 ja 1932 välisenä aikana. 

Kun vv. 1936- 38 suoritetun valtakunnan metsien toisen linja
arvioinnin päätulokset v. 1940 ilmestyivät (Ilve salo 1940), voitiin 
meillä ensi kertaa laatia kahteen suoranaiseen puuston inventoimi
seen perustuva puustotase, joka siis osoitti puustossa molempien 
linj a-arviointien välisenä aikana tapahtuneet muutokset. Toisen 
linja-arvioinnin päätulosten ilmestyttyä v. 1942 (Ilvessalo) näitä 
selvityksiä on voitu syventää ja monipuoli taa. 

1930-luvun lopulla aloitettiin toinen puunkäyttötutkimus, jonka 
valmistumista sota kuitenkin on viivyttänyt. . 1941 Osara saattoi 
päätulosten ennakkotiedot julkisuuteen, ja eräitä metsätaseen kan
nalta tärkeitä osatutkimuksia on ilmestynyt (Erkkilä 1943, 0. Sep
pänen 1943, Pöntynen 1941, 1945}. äiden perusteella oli mahdol
lista laatia uusia kasvun ja poistuman vertailuun perustuvia metsä
taseita 1920- ja 1930-lukujen oloista (Osara 1941, Saari 1942, Jl~Jes
salo 1947, L ihtonen 1946). 

Perusteellisimmin on tätä kys mystä käsitelty toisen käyttötut
kimuksen yhdistelmäjulkaisussa, jonka sen tekijät ovat ystävällisesti 
antaneet Metsätehon käyttöön jo ennen sen ilmestymistä (Osara, Pön
tynen ja Erkkilä 1948). Teos on tätä kirjoitettae sa oikaisuvedoksen 
asteella. Siitä on saatu mm. tarkistettuina ja lopullisina joukko tie
toja, joita olen tähän asti joutunut näiden asiain yhteydessä käyttä
mään ennakkotietoina. Tästä johtuu, että seuraavassa esityksessä 
eräät luvut vähäisen poikkeavat niistä, jotka esitin tämän kirjoituk
sen runkona olleessa, Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa 
tammikuussa 1948 pitämässäni esitelmässä. 
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Kaikki luvut, jotka seuraavassa käsittelevät aikaa ennen v. 1940, 
tarkoittavat Suomea sen silloisten rajojen mukaisena. 

Valtakunnan metsien ensimmäisen linja-arvioinnin tulosten mu
kaan maamme metsien koko puusto oli 1 620 milj . k. m3 kuorineen 
(llYessalo 1927). Tämän luvun Ilvessalo on valtakunnan metsien 
toisen Iinja-arvioinnin yhteydessä tarkistanut, ja hänen ilmoituk
sensa mukaan on oikeampi merkitä ensimmäisen Iinja-arvioinnin 
aikaiseksi puustoksi 1588 milj. k.m3 kuorineen (Ilvessalo 1942, 
s. 104). Siksi vuodeksi, jota tämän luvun lähinnä voidaan katsoa 
vastaavan, on merkitty 1922. . 

Valtakunnan metsien toisen linja-arvioinnin mukaan koko puusto 
on 1560 milj. k.m3 kuorineen, minkä määrän vuosiluvuksi Ilvessalo 
(1942) on merkinnyt 1938. Tämän mukaisesti puusto on siis 16 vuo
dessa pienentynyt 28milj. k.m3 eli vuodessa 1.75 milj . k.m3• Kumpikin 
luku tarkoittaa kuorellista puuta. Jos nämä määrät muunnetaan 
kuorettomaksi puuksi käyttämällä koko puuston keskimääräistä 
sadannesta, saadaan koko erotukseksi 23.5 sekä vuotuiseksi mää
räksi 1.47 milj. k.m3• 

Käyttötutkimusten tulokset antavat mahdollisuuden kasvun ja 
poistuman vertailuun samalta ajalta. Siten saadaan tilaisuus tarkis
taa näiden suurtutkimusten tuloksia. 

Osaran, Pöntysen ja Erkki~än (1948, s. 47) samoilta 16 vuodelta, 
1923-38, laatima kasvutase on seuraava: 

Vv:n 1923-38 summa Keskim. vuodessa 

Kasvu 1 

Poistuma 
720.8 
662.8 

Kasvun enemmyys 58.o 

milj . k .m3 kuoretta 
45.05 
41.62 

3.43 

Inventoimismenetelmään eli puuston maarien vertailuun perus
tuva metsätase osoittaa siis puuston pienentyneen, mutta kasvu
menetelmällä laadittu tase osoittaa puuston lisäänt neen. Tulokset 
näyttävät siis olevan toistensa kanssa ristiriidassa. Olen jo aiemmin 

1 Kasvuksi Osara, Pöntynen ja Erkkilä ovat merkinneet ensimmäisen ja toisen 
linja-arvioinnin antamien kasvumäärien keskiarvon. 
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käsitellyt tätä kysymystä (Saari 1942). Osara, Pöntynen ja Erkkilä 
ovat käsitelleet sitä laajalti (1948). 

Ensinnäkin on huomattava, että kaikki kysymyksessä olevat ver
tailusuureet ovat likiarvoja, joten mikään niistä ei ole täsmällisen 
varma. Eräille linja-arvioinnin ja käyttötutkimusten tuloksille on 
laskettu tilastollisen todennäköisyyslaskennan menetelmiä soveltaen 
keskivirheet. Käyttämällä Ilvessalon (1942, s. 254) ilmoittamia puus
ton kokonaiskuutiomäärän keskivirheitä ja tavallista erotuksen kes
kivirheen kaavaa (esim. Lindeberg . 1927), saadaan edellä mainitun 
puustojen erotuksen keskivirheeksi 25 milj. k.m3 • Itse erotus on 28 
milj. k.m3 kuorineen eli siis vain vähän suurempi kuin sen keski virhe. 
Todennäköisyyslaskennan teorian mukaan puheena olevaa erotusta 
ei tällöin voida pitää signifikatiivisena, vaan se voi johtua pelkästään 
käytetyn edustavan aineiston satunnaisista vaihteluista . . 

Kasvutaseen osoittamalle puuston lisääntymisen määrälle, 58.o 
milj . k.m3 kuoretta, ei voida laskea vastaavaa keskivirhettä, koska 
poistuman keskivirhettä ei ole voitu laskea. Kasvun keskivirheen 
Ilvessalo on laskenut. On kuitenkin huomattava, etteivät tällaiset 
keskivirhelaskelmat voisi kiistattomasti ratkaista puheena olevaa 
ristiriitaa, vaikka kasvutaseen erotuksenkin keskivirhe olisi saatu 
lasketuksi. 

Kesitivirhe osoittaa tuloksen luotettavuutta vain sikäli, kuin se 
riippuu edustavassa aineistossa ilmenevästä vaihtelusta, mutta se ei 
sano mitään niistä mahdollisista systemaattisista virheistä, joita 
tutkimukseen ehkä on tullut. Osara, Pöntynen ja Erkkilä ovat tar
kastelleet käyttötutkimuksia tältä kannalta ja johtuneet siihen pää
telmään, että puun käytön määrä on luultavasti saatu jonkin verran 
liian pieneksi, johon päätelmään minäkin ensimmäisen käyttötutki
muksen antaman kokemuksen perusteella olen valmis yhtymään. 
Huomattakoon myös seuraava seikka. Se korjaus, jonka Ilvessalo 
valtakunnan metsien toisen linja-arvioinnin tulosten yhteydessä on 
tehnyt ensimmäisen arvioinnin puuston kokonaismäärään, oli 32 milj. 
k.m3 (1620 milj. - 1588 milj. ). Kun puuston keskivirhe oli laskettu 
24 milj . k.m3:ksi, oli siis tämä pelkästään lehtipuiden kuutioimistau
lukon vaihdosta syntynyt korjaus jo 33 %suurempi kuin keskivirhe. 

Kun tällaiset seikat otetaan huomioon, ei voitane tulla muuhun 
päätelmään kuin siihen, että v v: n 1 9 2 2 j a 1 9 3 8 väli sen ä 
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aika n a p o i s t u m a j a kasvu 1 i en evät j ota kuin
kin pitäneet toisensa tasapainossa j a että 
p u u s t o n k o k o n a i s m ä ä r ä s ä e i s i i s l i e n e t a p a h
t u n u t muutosta. Rakennemuutoksia en sijaan on k llä tapah
tunut. Tämän käsityksen olen esittän rt jo aiemmin (1942) ennakko
tuloksia tarkastellessani, ja samaan tulok een päät 'Vät 0 ara, Pön
tynen ja Erkkilä (1948). 

Kasvutaseen vanhastaan tavanmukaisten kä itteiden ja tulkin
tojen mukaan olisi tulos tästä tarkastelu ta että liikahakkuuta ei 
puheena olevana aikana ole tapahtunut joten hakkuuta voidaan sa
massa keskimääräisessä laajuudessa jatkaa, joskaan Ii äämiseenkään 
ei ole varaa. T e o II i s u u d e n k ä y t t ä m ä r a a k a p u u m ä ä r ä 
voitiin siis tällä perusteella kat oa jatkuvasti 
turvatuksi entisen keskimääränsä mukaisena 
edellyttämällä, että mui sa puunkäytön e ri ssä 
e 1 o 1 i s i · t a p a h t u n u t I i ä y t ä. V a i n m u i d e n 
k ä y t t ö e r i e n t a i h u k k a e r i e n (hakkuutähteet, uittohä
viö, käyttämätön luonnon poi tuma ) s u p i s ta m i e II a o 1 i 
o II u t s a a tavi s s a te o II i s u u d e II e l i ä ä p u u t a. 

Tätä selvitystä ei kuitenkaan enää voida pitää riittävänä metsä
tasekysymyksen ratkaisuna, sillä nyt vaaditaan näiden taseiden li
säksi sellaista tuottotasetta, jossa poi tuman vertau uureena on 
hakkuumahto. Ja tämän hakkuumahdon tä 't .- olla illä ta oin laa
dittu, että se sallii puuston lisääntyvän siinä määrä ä että tulevai
suudessa hakkuumäärän lisäys kä mahdolli ek i. 1iin kauan kuin 
puusto pysyy muuttumattomana, ei näet ka vun Ii ä k e tä eikä 
hakkuumäärän lisäyk estä ole sanottavia toi eita. 

Lönnroth (1929) on jo v. 192 erää ä e itelmä sään viitannut 
sellaisen hakkuusuunnitelman tarpeelli uuteen joka kä ittäi i maan 
kaikki metsät. V. 1937 esitin metsäta eiden teoriaa kä itelles äni, 
ettei meillä voida tätä ongelmaa ratkai ta tyydyttävä ti ilman koko 
maan käsittävää hakkuu uunnitelmaa. Ruot i a oli ellainen saatu 
ensi kerran laadituksi jo v. 1935 (Betänkande ......... 1935). 

Valtakunnan metsien toisen linj a-arvioinnin yhteyde ä Ilvessalo 
keräsi tällaista työtä varten erityi en ainei-ton jonka pohjalla hän 
tämän arvioinnin pääteoksessa v. 1942 esitti laaj an ja peru!>teellisen 
hakkuusuunnitelman koko maan ~et ille. Hän e itti kak, i eri Ia kel-
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maa. Toinen perustui ikäluokkasuhteisiin, ja toista hän sanoi met
sänhoidolliseksi hakkuumääräksi. Pääpaino sekä nyt mainitussa toi
sen linjan-arvioinnin pääteoksessa että Ilvessalon muissa esityksissä 
oli ilmeisesti jälkimmäisellä laskelmalla, joka siis lienee katsottava 
näiden hakkuulaskelmatutkimusten varsinaiseksi päätulokseksi. 

Koska kysymys metsäteollisuuden vastaisesta raakapuun saan
nista olennaisesti on tulevaisuuden hakkuusuunnitelmien varassa, on 
syytä tarkastella tätä maamme ensimmäistä koko valtakunnan hak
kuusuunnitelmaa siltä kannalta. 

Metsänhoidollisen hakkuumäärän laskemiseen käytetty perusai
neisto on koottu arvioimi~linjoilla kuvioittain tehdyistä merkinnöistä. 
Kullakin linja-kuviolla harkittiin, >>onko ja mitä toimenpiteitä ku
violla tarpeen tai voidaan suorittaa tästä alkavan I:n ja Il:n 10-
vuotiskauden alkaessa>> (llvessalo 1942, s. 19). Jos hakkuu sisältyi 
näihin toimenpitejsiin, oli samalla arvioitava siinä poistettava puu
määrä sadanneksina metsikön koko puustosta. äistä merkinnöistä 
on syntynyt puheena oleva laskelma. 

Linja-arvioinnin ulkotöiden ohjeista ja hakkuulaskelman tuloksia 
esittelevästä tekstistä (Ilvessalo 1942, s. 214 ed.) selviää, että hakkuita 
suunniteltaessa on pidetty silmällä vain metsikön tilaa sekä siitå 
johtuvia metsänhoidollisia tarpeita ja vaatimuksia. Muihin näkö
kohtiin ei ilmeisesti ole huomiota kiinnitetty. Ilvessalo sanookin 
(1942, s. 214), että tällä perusteella laskettu hakkuumäärä osoittaa, 
>>kuinka paljon hakkuissa kertyy puuta pidettäessä ensi sijassa sil
mällä metsien tilaa ja metsävarojen edullisinta kehitystä>>. Ulkotöiden 
ohjeet ja tulosten esittelyn teksti osoittavat, että edullisum tässä 
tapauksessa on ymmärrettävä yksinomaan taksatoris-metsänhoidolli-
eksi eikä taloudelliseksi, koska metsien tilan ja sen vaatimien toi

menpiteiden selvittelyllä ilmeisesti on juuri tahdottu osoittaa, miten 
olisi toimittava, jos taloudelliset näkökohdat eivät asettaisi mitään 
rajoituksia. 

Ilvessalon metsänhoidollisen hakkuumäärän laskelman tuloksia 
käytettäessä onkin sen takia tämän kaksiosaisen nimen ensimmäisellä 
sanalla >>metsänhoidollinen>> erityinen paino ja nimenomaan tämän 
sanan nykyjsessä ammattikielen merkit k e ä . K symys ei siis ole 
metsätaloudes a esiintyvien kaikkien erilaisten näkökohtien yhteis
vaikutuksesta vaan lähinnä biologiaan ja maatieteeseen pohjautu-
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vasta harkinnasta. Tämä seikka tuleekin erittäin selvästi näkyviin 
laskelman tuloksista . 

Suomen eteläpuoliskon metsien tärkeimmän osan muodostavat 
varsinaiset yksityismetsät, joihin tässä ei ole luettu yhtiöiden metsiä. 
Niiden metsänhoidolliseksi vuotuiseksi .hakkuumääräksi Ilvessalo on 
esittänyt seuraavat puumäärät (1942, s. 376): 

l:nä 10-vuotiskautena (1938-47) 
Il:na , (1948-57) 

milj . k.m3 kuoretta 

13.1 
20.8 

Varsinaisten yksityismetsiemme kehno metsänhoidollinen tila ja 
alipuustoisuus tulevat näistäkin luvuista korostuen näkyviin. Vaikka 
vuotuinen kasvu varsinaisissa yksityismetsissä maan eteläpuoliskossa 
on 27.o milj . k .m3 kuoretta, olisi puuston kartuttamiseksi hakkuu
määrä pidettävä aluksi vain noin puolena kasvun määrästä. Il:na 
10-vuotiskautena sitä voitaisiin jo voimakkaasti nostaa, mutta vielä 
silloinkin sen määrä jäisi n. 3/4:aan kasvun määrästä. 

Osaran, Pöntysen ja Erkkilän tutkimusten mukaan (1948, s. 65) 
.ovat maan eteläpuoliskon varsinaisten yksityismetsien ja kunnallis
metsien yhteenlaskettu keskimääräinen vuotuinen luovutusmäärä ja 
poistuma 10-vuotiskautena 1929-38 olleet seuraavan suuruiset: 

milj. k.m3 kuoretta 

luovutusmäärä1 eli hakkuun käyttöosa 25.8 
koko poistuma 1 27.1 

Luvut eivät ole aivan täsmälleen verrattavissa Ilvessalon äsken 
mainittuihin lukuihin. Tässä mainitusta poistumasta olisi vähennet
tävä käyttämättä lahoavan puun määrä sekä kunnallismetsien pois
tuma, jotta saataisiin äsken mainittuun metsänhoidolliseen hakkuu
määrään verrannollinen luku. Käytettävissäni ei ole näistä suureista 
täsmällisiä lukuja, mutta arviolta voidaan var inai ten yksityismet
sien hakkuumääräksi (käyttö + hakkuutähteet + uittohäviö) mer
kitä 26 milj. k.m3 • 

1 Luovutusrnäärän ja poistuman eron muodostavat tässä hak1."Uutähteet, 
uittohäviö ja käyttämättömänä metsään lahoava puu (käyttämätön luonnon pois
tuma). 
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Ilvessalon hakkuusuunnitelma tietäisi siis, että hakkuumäärä olisi 
aiemman todellisen hakkuumäärän keskiarvosta supistettava 10 vuo
den ajaksi noin puoleen, jonka jälkeen voitaisiin tähän supistettuun 
hakkuumäärään seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi saada noin 50 %:n 
lisäys, mutta silloinkin olisi tyydyttävä paljon pienempään hakkuu
seen kuin vv. 1929-38 todellisuudessa on hakattu. Näitä suunnitel
mia laadittaessa ei sotaa ja sen seurauksia ole otettu huomioon. 

Suomen vuotuinen hakkuumäärä on ollut erittäin herkkä suhdan
nevaihteluille, ja kehityksen dynaarniset voimat aiheuttavat siihen 
tietenkin myös muutoksia. Talouselämän pitkäaikaiset suunnitelmat 
edellyttävät kuitenkin suhdanneaaltoa pitempien ajanjaksojen kes
kiarvoissa varsin suurta stabiliteettia ja muutosten vähittäistä tapah
tumista, jotta sopeutuminen uusiin oloihin kävisi rauhallisesti ja suu
ritta vaurioitta. 

Kun ajattelee talouselåmämme rakennetta sellaisena, miksi se oli 
1930-luvulla kehittynyt, ja metsätalouden asemaa siinä - etenkin 
viennissä, metsäteollisuudessa, maatilojen taloudessa ja talvisessa 
työllisyyskysymyksessä-on selvää, että kuvitelma metsänhoidolli
sen hakkuumäärän noudattamisesta rauhanaikaisissa oloissa - met
sänomistajien · vapaaehtoisen yhteistoiminnan tai valtion talous
poliittisen holhouksen tuloksena -on kokonaan reaalisen taloudelli
sen ajattelun rajojen ulkopuolella. 

Suomen pohjoispuolisko sa on hakkuumäärän ratkaisevana teki
jänä valtion metsäomaisuus. Sen metsänhoidollisen keskimääräisen 
vuotuisen hakkuumäärän Ilves alo on laskenut seuraavaksi (1942, s. 
376): 

l:nä 10-vuotiskautena (1938-47) 
II:na , (194.8-57) 

rnilj. k.m3 kuoretta 

7.6 
4.3 

Osaran, Pöntysen ja Erkkilän mukaan (1948, s. 65) Suomen poh
joispuoliskon valtion metsien luovutu määrä ja poistuma 10-vuotis
kauden 1929-38 vuotuisena keskiarvoina ovat olleet seuraavat : 

luovutusmäärä 
koko poistuma 

milj. k.m3 kuoretta 

3.5 
3.9 
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Hakkuumäärä on näiden kahden viimeksi mainitun luvun välissä. 
Kuva on nyt miltei tasan päinvastainen kuin äsken. Ilvessalon 

suunnitelman mukaan olisi hakkuumäärä vv:n 1929- 38 keskiarvosta 
kohotettava I:ksi 10-vuotiskaudeksi noin kaksinkertaiseksi, mutta 
sitten seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi sitä olisi supistettava yli 43 %
Tällaisen tuloksen metsänhoidolliseen hakkuumäärään ovat aiheutta
neet Pohjois-Suomen valtion metsien laajat vanhat metsät. Kun 
tämä kysymys on teollisuutemme raakapuun saannin kannalta varsin 
merkittävä, on syytä vähän viivähtää siinä. 

Kasvullisilla metsämailla Suomen pohjoispuoliskon valtion met
sissä on pinta-alasta 65 %eli siis noin kaksi kolmannesta metsiköitä, 
joiden ikä ylittää 100 v. Yli 160 v:n ikäisiä metsiköitä on 27 %pinta
alasta. Näiden Pohjois-Suomen vanhojen metsiköiden kasvu on hi
dasta, ja todennäköisesti voitaisiin kannattavuuskalkyyleillä osoit
taa, että niiden pystyssä pitäminen ei enää ole liiketaloudellisesti 
edullista. Metsänhoidollisesti asiaa katsellen ne olisi joutuisasti uudis
tettava, jotta niiden tilalle saataisiin paremmin kasvavia nuoria 
metsiköitä. Meillä onkin usein keskusteltu Pohjois-Suomen valtion 
metsien vanhojen puustojen realisoimisesta. 

Tällä puheella on kyllä asiallinen pohja, mutta vakavasti on har
kittava, missä tahdissa tätä realisoimista on järkevä suorittaa. Poh
jois-Suomen metsäteollisuus ja sikäläisen väestön toimeentulo edel
lyttävät välttämättä, että hakkuumäärän jatkuvuus on turvattava. 
Kun sikäläisissä oloissa kiertoaika on pitkä, tarvitaan jatkuvan puun 
saannin turvaamiseksi huomattavan suuri kasvava puusto. Jos sitä 
varoma,ttoman laajoilla hakkuilla, vaikkapa vain hakattavaksi k p
sissä metsiköissä toimitetuilla, pienennetään l ' h es ä ajassa siinä 
määrässä, kuin metsien metsänhoidollinen tila sallii tai edellyttää, 
joudutaan helposti tilanteeseen, jossa hakkuumäärä sen vaiheen 
jälkeen supistuu pahasti. Tähän johtai ikin ilmeise ti puheena olevan 
metsänhoidollisen hakkuusuunnitelman noudattaminen. Huolenpito 
Pohjois-Suomen metsätepllisuuden ja sikäläisen väestön toimeen
tulosta ei salli niin rajuja hakkuumäärän heilahteluja kuin se edel
lyttäisi. - Tässä ei ole otettu tarkastettavaksi, olisiko se teknillis
taloudellisesti edes mahdollistakaan. 

Varottavana esimerkkinä on Ruot in I orrlannin metsien viime
aikainen vaihe. Ruotsin met ämie t en laatimien elvitysten mukaan 
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on Norrla~nissa pakko nyt supistaa hakkuumäärää sen takia, ettei 
aiemmin ole riittävästi pidetty silmällä sikäläisten runsaiden hakkui
den seurauksia, vaan metsiä on hakattu liian rivakassa tahdissa. 

Pohjois-Suomen valtion metsien hakkuumäärää voidaan nykyi
sestään epäilemättä kohottaå, etenkin jos kuljetussuhteita voidaan 
parantaa, mutta siinä on meneteltävä varovasti ja tarkattava huo
lellisesti hakkuumäärien vaikutusta tulevaan puun saantiin. Jyrkät 
10-vuotiskausien vaihtelut eivät sovellu talouspoliittisen suunnitte
lun ohjeiksi. 

Näin päädytään siihen tulokseen, ettei valtakunnan metsien toi
sen linja-arvioinnin yhteydessä laskettua metsänhoidollista hak-

. kuumäärää voida, käyttää pohjana selviteltäessä metsäteollisuutem
me tulevaa raakapuun saantia. Samasta syystä ei tämä laskel~a liioin 
tyydytä sellaisen hakkuusuunnitelman tarvetta, jota kaivataan 
maailmansotien välisen ajan metsätasekysymyksen täydentämiseksi 
ja varmentamiseksi. Metsänhoidollinen hakkuumäärä valaisee sen 
sijaan kylläkin ansiokkaasti metsävarojamrpe eräiltä muilta näkö
kannoilta. 

·v.1943 julkaisi Lihtonen omaperäisen tutkimuksen hakkuulaskel
man laatimisen perusteista. Hän on nimittänyt menetelmänsä tuotto
hakkuulaskelmaksi. Sitä käyttäen voidaan seurata puuston ja hak
kuumäärän kehitystä sekä niiden keskinäistä riippuvaisuussuhdetta. 
Se antaa mahdollisuuden tarkata, ettei alkuperäistä peruspuustoa 
hakkuilla pienennetä siihen määrään, että tuotantovälineenä välttä
mätön tuottopuusto vaarantuu. Se tekee mahdolliseksi soveltaa hak
kuumäärät talouselämän suunnittelussa vaadittavan jatku~uuden 
ja stabiliteetin vaatimusten mukaisiksi. Se antaa myös mahdollisuu
den ~äärätietoiseen hakkuumäärän ohjaamiseen sillä tavalla, että 
puusto kehittyy antamaan tulevaisuudessa suurenevia hakkuumää
riä. 

Tuottohakkuulaskelmansa periaatteita soveltaen Lihtonen jul
kaisi v.1946 valtakunnan metsien II:n linja-arvioinnin tulosten poh
jalle tehdyn tutkimuksen, joka si ältää mm. hakkuusuunnitelman 
koko valtakunnan metsille. T rö on met änarvioimisen kannalta tai
tavasti suoritettu, ja siinä on otettu varteen sekä teknillis-taloudelli
set mahdollisuudet että talouselämän reaaliset tarpeet. Metsänhoidol
lisille näkökohdille on suotu niille kuuluva merkitys. Kokonaisuudes-

.J 
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saan tuottohakkuulaskelma tekee tasapainoitetun ja todellisuuteen 
liittyvän vaikutuksen. Se on paras laskelma, joka nyt on käytettä
vissä haluttaessa tarkistaa ja varmentaa sitä kuvaa, jonka edellä esi
tetyt inventoimismenetelmän ja kasvumenetelmän mukaan laaditut 
metsätaseet antavat. Lihtosen tuottohakkuulaskelma onkin sen takia 
otettu perustaksi tarkasteltaessa seuraavassa teollisuuden raakapuun 
saantia. 

Lihtosen hakkuulaskelma on tehty . rk -Suomen metsille, kun 
taas tähän asti käsitellyt metsätaseet tarkoittavat sodan edellistä 
Suomea. Jotta nyt Lihtosen luvut saataisiin verra,ttaviksi näihin 
aiempiin lukuihin, olen muuntanut hänen tuottohakkuulukunsa van
hojen rajoj en mukaisiksi korottamalla niitä siinä St!hteessa kuin maan 
vanhojen rajojen mukainen metsien vuotuinen kasvu (45.7 milj. k.m3 ) 

on nykyisten rajojen mukaan laskettuun kasvuun (40.8 milj. k.m3} 

(Ilvessalon mukaan). Näin menetellen saadaan seuraava asetelma 
Lihtosen (1943, ss. 56 ja 59) tuottohakkuumääristä : 

Lihtosen mukaan Muunneltuna 
yky-Suomen vanhoihin 

raJOI SSa rajoihi n 
milj . k.m3 kuoretta 

l:nä 10-vuotiskautena (1938-47) 33.o 
ll:na , (1948-57) 34.5 

37.0 
38:7 

Edellä esitettyä vuosijakson 1923-38 poistumaa ei voida sellaise
naan verrata näihin lukuihin, vaan poi tuma on ensin hajoitettava 
eräisiin osiinsa. Tämän pitkän ajan poistuman rinnalle olen seuraa
vassa merkinnyt v:n 1938 poistuman jota joudutaan jälempänä tar
vitsemaan. Poistumaa osoittavat luvut ja niiden osat ovat Osaran, 
Pöntysen ja Erkkilän tutkimukse ta (1948). Ne tarkoittavat valta
kuntaa sen vanhoissa raJOissa. 

Vuotuinen poistuma, 
m.ilj. k.m3 kuoretta 

1923-38 1938 
Hakimun käyttöosa · . .. . . . . . . . . . . . . . 37.o 38.o 
Hakkuutähteet ja uittohäviö . . . . . . . . 2.o 1.8 --------
Hakkuumäärä (edellisten summa) . . . . 39.o 39.8 
Käyttämätön luonnon poistuma. . . . . . 2.4 2.o --------
Koko poistuma ........ , . . . . . . . . . . . 41 .4 41.s 
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Nyt saadaan seuraava vertailu: milj. k.m3 kuoretta 
1923-38 1938 

tuottohakkuusuunnitelma ( I. 10-vuotis-
kausi ) ........................... . 

vuotuinen hakkuu ................... . 
»liikahakkuw> ....................... . 

37.0 
39.0 

2.0 

37.o 
39.8 

2.8 

Aiemmin tultiin kasvumenetelmän ja inventoimismenetelmän · 
perusteella siihen tulokseen, että vuosijaksona 1~23-38 ei ole toimi
tettu liikahakkuuta, joskaan hakkuun lisäämisen varaakaan ei jää
nyt. Nyt osoittaa tämä uusi vertailu, ettähakkuu oli k ui te n
k i n j o j onkin verran l i i a n s u u r i. Kun otetaan huo
mioon, että käyttötutkimusten hakkuutulos todennäköisesti on liian 
pieni, on >>liikahakkuw> todennäköisesti ollut vähän suurempi kuin 
tästä vertailusta näkyy. 
· V:n 1938 käyttöä vastaava hakkuumäärä 39.8 milj. k.m3 on ollut 
noin 3 milj. k.m3 suurempi kuin keskimääräinen hakkuu 'Lihtosen 
mukaan mitattuna olisi saanut olla. 

Tarkastelemalla käytön rakennetta saadaan käsitys siitä, mitä 
hakkuun tämän vertainen pienentäminen eli siis sen supistaminen 
tuottohakkuun rajoil1in olisi merkinnyt teollisuuden raakapuumää
rälle. Käytön rakennetta kuvaavat tiedot ovat Osaran, Pöntysen ja 
Erkkilän tutkimuksesta (1948). 

uotuinen käyttö, milj. k.m3 kuoretta 

1923-38 1938 

Teollisuuden raakapuu ................. . 16.4 18.2 

Teollisuuden halot •.... . ..... .. ...... . 1.1 1.2 

Jalostamattoman puun vienti ........... . 3.1 2.9 

Liikenteen puun käyttö ... 0 . o •••••••••• 1.4 1.4 

Maaseutuväestön kotikäyttö ........... . 12.7 11.7 
~luut erät .... ....................... . 203 2.6 

Yhteensä 3700 38.0 

Jos olisi noudatettu Lihtosen hakkuusuunnitelmaa eikä jäte- ja 
häviöeriä olisi voitu pienentää, olisi ollut pakko supistaa käyttöä 
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joiltakin osilta. Jos koko supistus olisi toimitettu teollisuuden raaka
puuna, olisi se tiennyt sen vähenemistä seuraavasti: 

vv:n 1923-38 keskimäärässä 16.4- 2.o = 14.4 milj. k.m3 

V. 1938 ........ •. · • .. · · • • 18.2 - 2.8 = 15.4 " 
" 

Vähennys olisi tiennyt vv. 1923-38 keskiarvosta 12% ja v:n 
1938 määrästä 15 %· Näin arvostellen oli metsäteollisuutemme siis 
jo ennen sotaa jonkin verran liian suuri raakapuumäärältään. 

Toinen tulkinta on yhtä hyvin mahdollinen. Voidaan sanoa seu
raavasti: jo ennen sotia metsäteollisuutemme oli kehittynyt siihen 
laajuuteen, ettei ollut varaa viedä maasta teollisuudelle kelpaavaa 
puuta ja.lostamattomana. PyÖreän puun viennin lopettaminen olisi 
saattanut metsätaseen tasapainoon supistamatta teollisuuden raaka
puun määrää. 

Niin ikään . voidaan ajatella vajauksen täyttämistä jostakin 
muusta erästä, mutta se olisi ollut teknillisesti paljon vaikeampaa. 

. Tämän yhteydessä on syytä panna merkille, että valtakunnan 
metsien toinen linja-arviointi osoitti järeän puuston selvästi vähenty
neen maailmansotien välisenä aikana. Ilvessalon tuloksista (1940, 
s. 29 ja 33) voidaan laatia seuraava tätä todistava hdi telmä. 1 tar
koittaa siinä ensimmäistä linja-arviointia (1922-23) ja II toista 
(1936-38). 

Yli 30 cm rinnankorkeudelta täyttäviä puita 
milj . k .tn3 %· koko puustosta 
I II I II 

Länsi-Suomen vesistöt ..... . 37.5 23.5 8.3 5.0 
Itä-Suomen vesistöt .. ~ . .. . . 58.3 34.8 12.1 7.9 
Pohjanmaan vesistöt ...... . 6.9 5.3 4.5 3.4 
Pohjoispuoliskon vesistöt ... . 82.8 77.7 15.5 15.7 -------------------------------Yhteensä ja keskim. 185.5 141.3 11.4 9.1 

Sahapuun ja vaneripuun hakkuu on siis ollut suurempi kuin pie
nempien puiden siirtymä suurempien puiden luokkaan. Ainakin 
s a h at e o II i s u u t e m m e o l i s i i s j o e n n e n t o i s t a 
maailmansotaa laajempi kuin metsävaramme 
v o i v a t j a t k u v a s t i k e s t ä ä. 
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Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa on yli 30 cm 
rinnankorkeudelta täyttävien mäntyjen kuutiomäärä 19.6 % koko 
mäntypuustosta (meillä vastaava luku 13.5) ja sen kokoisia kuusia 
10.s % koko kuusipuustosta (meillä vastaava luku 6.5) (Riksskogs
taxeringsnämnden 1932). Meidän järeä puustomme on siis suhteelli
sesti paljon pienempi. 

Erehdystw välttämiseksi mainittakoon, että 30 cm:n rinnankor
keusläpimitta ei ole tukkipuiden minimiraja, vaan tämä raja on pal
jon pienempi. ämä luvut on otettu tähän näytteeksi puustomme 
järeimmän o~an suhteellisesta vähäisyydestä ja supistumisesta . 

Sahapuiden hakkuuta voidaan jonkin aikaa jatkaa laajempana 
kuin järeän puuston uusiintuminen siirtymän kautta edellyttää, 
mutta se johtaa välttämättä ennen pitkää niin tuntuvaan järeän 
puuston supistumi ·een, että sahatavaran tuotantoa on pakl,.o pie
nentää, ellei voida ryhtyä sahatukkien tuontiin. Ja kun kerran täl
laiseen tilaan on tultu, on järeän puuston kehityssuunnan muutta
minen suurenemaan päin erinomaisen vaikea tehtävä, koska se edel
lyttää pitkäaikaista hakkuusäästöä järeässä puustossa. 

Norjll. tarjoaa selvän esimerkin sahateollisuudesta, joka laajenne
taan yli metsävarojen. orjan sahateollisuus kehittyi tähän astee
s.een jo viime vuosisadalla . Seurauksena on ollut sahateollisuuden 
pakollinen supistuminen ja sahatavaran viennin kutistuminen ver
raten vaatimattomaksi. Tosin sen sijaan on voitu paperiteollisuuden 
tuotteiden vienti saada merkittävän laajaksi. (Esim. Streyffert 1.931, 
s. 147.) 

Ruotsi Ofi: menetellyt varovaisemmin. Sahateollisuuden kehityk
sessä ei ole ollut sellaista selvää taitekohtaa kuin orjassa 1870-
luvulla.. Ruotsin sahateolli uuden nousukautta jatkui tämän vuosi
sadan alkuvuosiin saakka m~tta sitten tämä suunta pysähtyi kään-. 
tymättä kuitenkaan laskuksi. uhdannevaihteluita on tietenkin sat
tunut, mutta ne ovat heilahdelleet kahden puolen keskiarvoa, joka 
ei ole sanottavasti muuttunut. (E im. Streytfert 1931, s. 98.) 

Vasta 1930-luvulla alkoi Norrlannissa tuntua sahatukkien puu
tetta, ja sahateollisuutta on siellä jouduttu supistamaan. Siitä on 
Pohjois-Suomen vanhojen metsien hakkuuta koskevaan keskusteluun 
saatavissa oivaa kokemusperäistä lisävalaistusta likipitäen saman
laisista ilmasto-ol<tista. 
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Näihin ongelmiin liittyy myös kysymys kiertoajasta. Voidaan 
sanoa, ettei Pohjois-Suomessa ole syytä yleensä kasvattaa sahatuk
keja., vaan voidaan tyytyä lyhyemmällä kiertoajalla saatavaan pa.pe
ripuuhun. Sellaisen talouden vallitessa Pohjois-Suomen sahateolli
suus kutistuisi mitättömäksi, sen jälkeen kun nykyiset sahatukki
vara,t on hakattu. Tähän ongelmaan ei tässä kirjoituksessa oteta 
kantaa, koska se veisi kovin pitkälle tämän tutkimuksen tarkoituk
sesta edellyttäessään toisenlaista aineistoa ja toisenlaista käsittelyä. 
Koko kysymys siitä, kuinka laaja sahateollisuus meidän oloissamme 
on katsottava edulliseksi, sivuutetaan niin ikään. Tässä rajoitutaan 
va.in tarkastelemaan sahateollisuuden laajuutta metsäva.~ojen taustaa 
vastaan. Siltä pohjalta. pyritään selvittämään, kuinka laajaan metsä
teollisuuteen metsävaramme antavat mahdollisuuden. 

4. Toisen maailmansodan aiheuttamat muutokset. 

Tämän kirjoituksen tehtäviin ei kuulu tarkastella niitä monisäi
keisiä ja e~ittäin vaikeita ongelmia, joita sodanaikaiset olot toivat 
metsäteollisuutemme raakapuun hankintaan. Tässä rajoitutaan nii
hin rakennemuutoksiin, jotka rauhan opimus jätti met ätaseeseem
me ja teollisuutemme raakapuun turvaamiseen liitt iin metsä- ja 
puutalouden ongelmiin. 1äistäkin jätetään tässä käsittelemättä 
sotakorvausten tavattoman raskaan taakan älilliset ja välittömät 
vaikutukset. 

Niillä alueilla., jotka jouduimme rauhansopimuksessa luovutta
maan, oli kuten tunnettua. laajoja arvokkaita metsiä. äistä metsä
varojen menetyksistä on Ilvessalon tuotteliaan t ' Öpajan tuloksena 
saatavissa. tarkka selvitys (1948). On ·kuitenkin huomattava, että 
menetykset on siinä laskettu sen metsien tilan mukaan joka todet
tiin valtakunnan metsien toisessa linja-arvioiuni a vv. 1936-38. 
Sotatoimethan olivat paikoitellen va.urioittaneet ja hävittäneet met
siä, mutta näitä seikkoja ei ole otettu huomioon. 

Metsäpinta-alamme väheni 13 %eli 3 170 000 ha, mikä on lähes 
puolet Norjan koko metsäalasta. - Puuston kuutiomäärän vähennys 
oli 12 % eli 190 milj. k .m8 kuorineen. Tämä a taa yky-Suomen 
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metsien lähes 5 vuoden hakkuumäärää, jos se arvioidaan Lihtosen 
mukaan. Puustomme järeimmältä osalta !llenetys oli suhteellisesti 
paljon suurempi Laatokan-Karjalan arvokkaiden metsien takia. Tuk
kien kokonaismenetys oli 1128 milj . kj. latvamittaa eli teknillistä 
mittaa. 'ien voidaan laskea vastaavan 4.9 milj. std. sahatavaraa. Jos 
lasketaan erikseen vähintään 11" täyttävien tukkien menetys, se 
nousi niin suureksi kuin 22 %:iin näin järeiden tukkien koko mää
rästä. Tässä kohden tappio oli siis suhteellisesti paljon suurempi kuin 
metsäpinta-alan osalta. 

Metsiemme vuotuinen kasvu, joka v. 1938 oli 45.7 milj. k.m3, 

väheni 11 %eli 4.9 milj. k.m8 ja on nyt 40.8 milj. k.m3 • Jonkinlai
nen vertauskohta saadaan, jos mainita,an, että tämä menetys, joka 
jotenkin vastaa vuotuisen hakkuumahdon supistusta, oli kaksi ker
taa niin suuri kuin koko Tanskan metsien vuotuinen kasvu, noin 
1 1/ 2 kertaa Sveitsin metsien vuotuinen kasvu ja yli 40 % Norjan 
metsien vuotuisesta kasvusta (F A 0 1946). 

Menetetyn Karjalan alueelle oli kehittynyt monipuolinen metsä
teollisuus, jossa etenkin sahoilla ja selluloosatehtailla oli tärkeä sija. 
Alueen omat metsävarathan olivat runsaat, ja sen lisäksi oli puutava
ran kuljetus Saimaan vesistöalueelta sinne vilkasta. Hyvien vienti
satamain läheisyys on niin ikään muistettava. 

Kuusamon-Sallan ja Petsamon alueiden mukana meni pari sa
haa. Muita metsäteollisuuslaitoksia niillä ei ollut. 

Sahojen Valvontayhteisön tilastojen mukaan luovutetulla alueella 
oli v. 1938 kaikkiaan 77 saha~, joissa yhteensä oli 130 kehää. Näiden 
sahojen tuotanto v. 1938 oli 134 000 std. (Warras 1948). Iiiden yhtei
seksi vuotuiseksi tuotantokyvyksi on laskettu Ii 200 000 std. (0. Sep
pänen 1941). Yhteensä: ne käyttivät vv. 1936-38 sahatukkeja 1.25 
milj. k.m3 , joka vastasi 11 % koko sahateollisuutemme raakapuun 
määrästä (Pöntynen 1941). Tämä adannesluku osoittaa suunnilleen, 
kuinka suuri osa sahateollisuudestamme menetettiin. 

Muut luovutetun alueen metsäteollisuuslaitokset näkyvät seu
raavasta asetelmasta, joka on pienintä dennyksin tehty 0. Seppäsen 
(1941) mukaan. 
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Tehtaiden Vuosituotantokyvyn laji 
lukumäärä ja määrä 

Vaner~ehtaat ................. . 
Sulfiittiselluloosatehtaat ....... . 
Sulfaattiselluloosatehtaat 
Puuhiomot ja pahvitehtaat ..... . 

Rullatehtaat ................. . 
Paperitehtaat ................. . 
Säteri- ja sillatehtaat .......... . 

4 
5 
2 
7 

1 
4 
1 

45 000 m3 vaneria 
257 000 t. selluloosaa 
133 000 t. 

" 
65 200 t. hioketta 
20 000 t. kartonkia 

1 200 t. huopasyitä 
700 000 krossia rullia 

37 000 t. paperia 

Nämä tappiot olivat meidän o_loissamme valtavat. Edellä jo mai
nittiin, kuinka suuri osa koko sahateollisuudestamme jäi rajan taakse. 
Selluloosateollisuudessa tämä osuus oli vielä paljon suurempi. Mene
tetyt St)lluloosatehtaat edustivat runsaasti 1 / 5 koko tämän teollisuus
alan sodanedellisestä tuotantokyvystä. 

Tutkimus rajoittuu tässä ns. ensiasteiseen metsäteollisuuteen. 
Tämä nimitys tarkoittaa sellaisia metsäteolli uuden lajeja, jotka 
käyttävät raaka-aineenaan pyöreätä puuta. Toisasteiseksi sanotaan 
sellaista metsäteollisuutta., jonka raaka-aine on jo toisen tehtaan 
tuotetta, niin kuin esim. paperitehtaat, joiden raaka-aine on hioketta 
ja selluloosaa, tai puutalotehtaat, joiden raaka-aine on sahatavaraa , 
vaneria, kuitulevyjä yms. 

Pöntysen (1941) mukaan oli menetetyn ensiasteisen metsäteolli
. suuden keskimääräinen vuotuinen raakapuun käyttö vv. 1936-38 

yhteensä 2.s milj. k.m8 kuoretta. Se vastasi noin 15 % maan koko 
metsäteollisuuden silloisesta raakapuum~ärästä. 

Luovutetun alueen metsäteollisuuden koko tuotantokyk ä vas
taava pyöreän raakapuun määrä voidaan laskea hteensä 4.3 mi1j. 
k.m8:ksi (kuoretta). Jos siihen lisätään uittohäviö ja hakkuutähteet 
sen voidaan sanoa vastaavan 4.5 mi1j. k.m8:n hakkuumäärää. 

Tämä raakapuun hakkuumäärä on lähes 
y h t ä s u u r 1 k u i n e u v o s t o l i i t o l l e l u o v u t e t-
t u j e n m e t s i e n v u o t u i n e n k a s v u. 

Uuden rajan taakse jääneiden uittovä lien rautateiden ja maan
teiden menetys tiesi samalla m ös metsäteolli uuteen liittvvien lii-
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kennemahdollisuuksien suurta supistusta. Saimaan kanavan katkai
seminen uudella rajalla oli tuhoisa isku koko Itä-Suomen metsäteolli
suudelle, samoin kuin luopuminen tärkeistä Suomenlahden satamista.. 
Tämän tutki~uksen kannalta ei ole kuitenkaan syytä laajemmin 
puuttua näihin tappioihin. 

Sen sijaan välirauhaa seura.nneella väestön siirrolla on ollut tämän 
tutkimuksen kohteena oleviin seikkoihin huomattava vaikutus. Kun 
luovutettujen alueiden väestö käytännöllisesti katsoen kokonaisuu
dessaan muutti Nyky-Suomeen, sen vuotuinen puun tarve on siitä 
alkaen ollut tyydytettävä yky-Suomen metsistä, sen sijaan että 
tähän tarvittava puu aiemmin tuli menetetyistä metsistä. Seurauk
sena on, että vientiin liikenee puuta vastaavasti vähemmän, ellei 
puun käytön rakenteessa. voida saada muilla kohdilla aikaan säästöä 
tai hakkuumäärää voida lisätä. ämä asiat tulevat jälempänä tar
kemmin käsiteltäviksi. Kun otetaan huomioon, että 30-luvulla maan 
koko · puun_ käytöstä noin puolet meni kotimaiseen tarpeeseen ja 
noin puolet vietiin ulkomaille muodossa tai toisessa, niin voidaan 
tehdä seuraava päätelmä: 

J o s s i i r t o väen v u o t uin en puun tarve o n k o
konaisuudessaan otettava teollisuuden raa.
k a p u u m ä ä r ä s t ä, n i i n s e s u p i s ta a sitä s u h tee l-
1 i s e s t i k a k s i k e r t a a n i i n p a l j o n k u i n s i i r t o
väen vuotuinen puun käyttö oli sadanneksina 
maan koko puun käytöstä ennen sotaa edellyttä
mällä, että siirtoväen puun käyttö henkeä kohden pysyy sodan jäl
keen samana kuin se oli ennen sotaa. 

Siirtoväen ongelma synnytti v:n 1945 maanhankintalain, joka 
puolestaan on aiheuttanut uuria maanomistusolojen mullistuksia. 
Tätä tietä siirtoväen sijoitus maalaiskuntiin on aiheuttanut niiden 
piirissä toisenkin puun käyttöä suurentavan tekijän kuin pelkän väes
tön lisäyksen. Vaikka. maanhankintalaki johtaa huomattavaan uuden 
pellon raivaukseen se vaikuttaa joka tapauksessa siihen suuntaan, 
että suurten viljelmien entinen peltoala pienenee osan siirtyessä 
uusille omistajille. Entinen peltoala tulee näin jaetuksi useamman 
pienemmän viljelmän kesken. Maaseutuväestön kotitarvepuun käy
töstä tehdyt tutkimukset osoittavat, että viljelmän kotitarvepuun 
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määrä peltohehtaaria kohden suurenee viljelmän pienetessä. Maan
hankintalain johdosta joudutaan täten peltohehtaaria kohden keski
määrin suurempaan kotitarvepuun käyttömäärään kuin ennen. Tämä 
tulos on riippumaton uusien tilojen rakennusvaiheen aiheutta
masta suuresta rakennuspuun tarpeesta. 

Uusien tilojen rakennusten pystyttäminen aiheuttaa vain lyhyt
aikaisen puun käytön lisäyksen, joten se ei varsinaisesti kuulu tämän 
tutkimuksen alaan. Kuitenkin tämän rakennusvaiheen vaikutus saat
taa tukkipuiden hakkuumahdon supistajana paikoitellen tuntua pit
kähkön aikaa. 

Niistä metsistä, jotka maanomistajan on pakko luovuttaa siirto
väelle tai muille maan sa,ajille, maksetaan korvau ta vain v:n 1944 
lopun hintatason mukaan. Seurauksena on, että esim. vv. 1947 ja 
1.948 näiden metsien hinta on ollut suurin piirtein vain noin puolet 
todellisesta hinnasta. Tästä on johtunut, että maan luovuttajat ovat 
pyrkineet myymään uhanalaisilta, alueilta puuston mahdollisimman 
pieneksi. Nämä hakkuut vaikuttavat näiden alueiden vastaisiin hak
kuumahdollisuuksiin supistavasti pitkät ajat. 

Se pitkäaikainen epävarmuus, johon maanhankintalaki on johta
nut maaseudun metsänomistusolot, on aiheuttanut myös, että uhan
alaisilla alueilla ei ole oltu halukkaita suorittamaan metsänparannus
töitä. Ja niin nämä sotavuosina keske yneet tärkeät toimitukset 
ovat viivästyneet enemmän kuin t övoima,n niukkuus ja muut sel
laiset sodan seuraukset olisivat pakottaneet. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen toimitetussa suuressa 
vuokra-alueiden itsenäistämisessä samoin kuin maailmansotien väli
sen ajan asutustoiminnassa on yleisenä periaatteena ollut, että perus
tetuille uusille tiloille on metsää annettu kotitarpeeksi. Maanhankinta
lain mukaan metsää annetaan paljon enemmän. Maatalousministe
riön Asutusasiainosaston ohjeiden mukainen asteikko vastaa suun
nilleen kotitarvepuun kaksinkertaista määrää (Vennamo ja Kuit~men 
1947, s. 32). Maanlunastuslautakunnat ovat ainakin osaksi vielä 
ylittäneet tämän asteikon. Synt ät uudet metsälöt ovat siten keski
kooltaan suurempia kuin aiemman a utu toiminnan tuloksena muo
dostuneet. Kuitenkin ne ainakin pääosaltaan jäävät pienmet älöiden 
luokkaan. 

Tutkimukset sekä meillä että muualla ovat htäpitävästi o oit-
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taneet, että pienmetsäiät ·ovat keskimäärin heikommassa kunnossa 
kuin suuremmat ja että siitä johtuen niiden hakkuumahto hehtaaria 
kohden on pienempi kuin suurempien metsälöiden. Meillä asia on 
näin huolimatta siitä, että pienmetsälöiden metsämaat ovat keski
määrin parempia kuin suurempien metsälöiden (Osara 1935, Linna
mies 1943, Undersökning av taxeringsutfallet 1936) . Entistä laajem
man metsäalan siirtyminen pienmetsätalouden piiriin tietää siis ilmei
sesti tulevaisuuden hakkuumahdollisuuden supistumista . 

Samansuuntainen vaikutus on seuraavalla seikalla. Jos asetetaan 
metsänomistajaryhmämme järjestykseen sen mukaan, minkälaisessa 
wetsänhoidollisessa tilassa kunkin metsät niiden osakseen saaman 
käsittelyn tuloksena ovat, niin saadaan parhaista huonoimpiin men
täessä seuraava luettelo: yhtiöt, seurak~nnat, valtio, kunnat ja yksi
tyiset (IlPessalo 1942, s. 359). Viimeksi mainittu ryhmä, jonka pää
osan muodostavat talonpoikaismetsät, on aivan omaa luokkaansa 
kaukana muiden alapuol~lla. Maanhankintalaki siirtää metsää nel
jästä ensin mainitusta ryhmästä tähän viimeksi mainittuun. Kun ei 
voida odottaa metsien hoidossa äkillistä muutosta entisiin tapoihin, 
ei voitane tehdä muuta päätelmää, kuin että tämä siirto tulee huo
nontamaan sen alaisiksi joutuneiden metsien käsittelyä ja siten alen
tamaan pitkän ajan hakkuumahtoa. Samaan suuntaan vaikuttaa 
vielä sekin, että siirtoväen enti illä asuinseuduilla talonpoikaismet
sien hoito on ollut huonompaa kuin suurimmassa osassa maan etelä
puoliskoa muualla. 

Karjalan peltojen luovutus hdessä siirtoväen lukuisuuden kanssa 
pani alulle huomattavan laajaksi suunnitellut raivaustyöt . Nämä 
kohdistuvat melkoiselta osalta metsämaihin, ja silloin tietenkin vilja
vimpiin. iiden vaikutus puun tuottoon on siten suhteellisesti suu
rempi kuin niiden aiheuttama met ämaan pieneneminen. 

Maanhankintalain monenlaiset vaikutukset metsien käsittelyyn 
Ja sitä tietä hakkuumahtoon sekä toiselta puolen puun käyttöön 
käyvät siis yleensä samaan suuntaan. e tuo mukanaan teknillisiä 
ja taloudellisia voimia, jotka pyrkivät supistamaan pitkän ajan hak
kuumahtoa ja samanaikaisesti lisäämään väestön omaa puun käyt
töä. Tuloksena näistä vaikutuksista täytyy olla teollisuuden raaka
puumäärän supistuminen, ellei metsien tuottokykyä voida riittävän 
nopeassa tahdissa lisätä. 



228 EINO SAARI · 

Erehdysten välttämiseksi lienee aihetta erikseen huomauttaa, 
että tämän tutkimuksen tehtäviin ei kuulu maanhankintalain arvos
telu. Esityksen tarkoituksena on ainoastaan viitata siihen vaikutuk
seen, mikä näillä seikoilla on teollisuuden raakapuun määrään. Ja 
nämä vaikutukset ovat kokonaan riippumattomia siitä, mille kan
nalle as.etutaan maanhankintalakiin ja sen toimeenpanotapoihin 
nähden. 

Sodan jälkeen meillä on esiintynyt muitakin pyrkimyksiä muut
taa metsänomistussuhteita: sosialisoiminen ja yleinen maan jakami
nen sitä haluaville. Menneiden aikojen kokemukset ovat osoittaneet, 
että metsänomistussuhteiden yleinen epävarmuus ja epävakaisuus. 
ovat hyvän metsänhoidon vih9llisia. On aivan varmaa, etteivät täl
laiset pyrkimykset meilläkään lisää metsänhoidon harrastusta 
vaan että niiden vaikutus on negatiivinen. 

On perin epävarmaa yrittää kuutiometreinä arvioida, kuinka 
suurta supistusta pitkän ajan hakkuumahtoon edellä kuvatut erilai
set tekijät ehkä tietävät. Jonkinlaisia viitteitä saadaan kuitenkin 
maanhankintalain alaisiksi joutuneista ja vielä joutuvista pinta
aloista,. Vuoden 1948 huhtikuun loppuun mennessä on maanhankinta
lautakuntien toimesta hankittu asutustarkoituksiin maatalous
maata 236 000 ha, maatalouskelpoista maata 176 000 ha, metsämaata 
975 000 ha ja muuta maata 35 000 ha (Asutustoiminnan aikakaus
kirja 1948, n:o 2, s. 16). Kaikkiaan on laskettu tarvittavan maa1a
lousmaata 250 000 ha,, maatalouskelpoista maata 250 000 haja metsä
maata 1 200 000 ha. 

Maatalouskelpoinen raivattavaksi tarkoitettu maa lienee suurim
malta osaltaan metsämaata ja nimenomaan viljavimpia osia siitä. 
Kun se kuitenkin ainakin osaksi lienee puustoltaan hakamaan luon
toista, ei sen hakkuumahto kuitenkaan vastanne parhaiden metsä
maidemme tuottokykyä. Jos oletetaan että maanhankintalain aiheut
tamat raivaukset käsittävät 150 000 ha met ämaata, jonka ke tävä 
hakkuumahto on 3 k.m8/ha, niin se tietäisi p s vää lähes Y2 milj. 
k.m8:n vähennystä puun tuotossa. Raivaukset itse tietenkin tilapäi
sesti lisäävät hakkuumäärää. 

Siitä noin 1 milj. ha:n alasta, joka tämän vuoden huhtikuun lop
puun mennessä on metsämaata otettu maanhankintalain perusteella 
muodostettuihin uusiin tiloihin, on lähes puolet otettu valtion, yhtiöi-
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den, säätiöiden ja seurakuntien metsistä. Muu osa on siis siirtynyt 
suurista ja keskikokoisista yksityismetsälöistä pienmetsälöille. 

Ilvessalon (1942, s. 173) metsänhoidollinen hakkuumäärä toisena 
10-vuotiskautena, jolloin tämän laskelman suurimmat heilahtelut 
ovat jo vähän tasoittuneet, osoittaa Suomen eteläpuoliskossa valtion 
ja yhtiöiden metsissä hakkuumäärää, joka on noin 1.s k.m3/ha suu- . 
rempi kuin yksityismetsissä. Linnamiehen (1943) tutkimus viittaa 
siihen, että siirryttäessä keskikokoisista ja suurista yksityismetsä
löistä pienmetsälöihin metsänhoidollinen hakkuumäärä hehtaaria 
kohden pienenee noin Yz-1 k.m3• 

ämä tiedot johtavat olettamukseen, että jos maanhankintalain 
johdosta 1 200 000 ha metsää vaihtaa omistajaa ja muuttuu pien-· 
metsälöiksi, niin se tietää ehkä noin 1 k.m3fha. vähennystä tämän 
alueen kestävään hakkuumahtoon eli yhteensä runsaasti 1 milj. 

· k.m3:n vähennystä. 
Yhdessä äsken mainittujen raivausten kanssa päädyttäisiin sns 

runsaaseen 1.s milj. k.m3:n vähennykseen. 
Siihen on lisättävä vielä muu metsän raivaus pelloksi. 
En tahdo väittää, että juuri tämä luku on ehdottomasti oikea, 

mutta tähänastisen kokemuksen pohjalla sen voidaan olettaa olevan 
ainakin oikeata suuruusluokkaa. 

Saatetaan väittää, että näin uhkaava hakkuumäärän aleneminen 
on torjuttavissa tehostetulla metsätalouden edistämistoiminnalla. 
Jos tarkastelee valtakunnan metsien linja-arvioinnin valossa met
siemme tilaa ja muistaa sen puolen vuosisadan aikaisen valist~stoi
minna!l, jota meillä on metsätalouden alalla tehty, tulee kuitenkin 
mieleen epäilys, että kestänee vielä kauan, · ennen kuin metsiemme 
~uottoon myönteiseen suuntaan vaikuttavat vastavoimat pääsevät 
tasoihin äsken kuvatun vähentävän voiman kanssa. 

Tutkimuksen seuraavassa osassa joudutaan tarkastelemaan met
siemme hakkuumahdollisuutta Lihtosen tuottohakkuulaskelman poh
jalla. Sitä laadittaessa ei ole otettu huomioon edellä kuvattuja hak
kuuta supistamaan pyrkiviä voimia, vaan on oletettu metsien voi
van kehittyä ilman niitä. Seuraavassa luvussa esitetyt laskelmat on 
siten tehty, ikään kuin tällaista supistavaa vaikutusta ei olisi ole
massa. Sillä tavalla saatujen tulosten tulkinnassa sitä ei kuitenkaan 
voida unohtaa. 
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5. Nyky-Suomen metsien hakkuusuunnitelma. 

Metsäteollisuuden lähivuosikymmenien raaka puumäärän arvwr
den täytyy perustua jonkinlaiseen oletettuun hakkuusuunnitelmaan. 
Se voidaan laatia monella eri tavalla. Puuston puolesta voida:;n, 
elleivät muut seikat tee estettä, eri vuosien hakkuita järjestellä var
sin väljissä rajoissa. Hakkuut voidaan joksikin ajaksi kohottaa hyvin
kin suuriksi, vaikka· tällainen menettely pakottaakin myöhemmin 
supistuksiin. Jos halutaan päästä tulevaisuudessa suureneviin h:;k
kuumääriin, on lähivuosikymmenien hakkuut järjestettävä sellaisiksi, 
että nykyinen puusto pääsee lisääntymään. Tämä suunnitelma edel
lyttää aluksi hakkuusäästöä, joka synt siten, että poistuma jäte
tään kasvun määrää pienemmäksi. Ellei tällaista pyrkimystä ole, 
voidaan hakkuut alusta alkaen pitää jonkin verran suurempina kuin 
äskeisessä tapauksessa. 

äistä erilaisista vaihtoehdoista voitaisiin kustakin laatia eri las
kelma, joka osoittaisi, kuinka suuria teollisuuden raakapuumääriä 
kunkin vallitessa voidaan odottaa. Tässä tutkimuksessa on kuiten
kin tällä kerralla rajoituttu vain yhteen ainoaan olettamukseen ja 
yhteen ainoaan sen varassa tehtyyn hakkuusuunnitelmaan. 

Lähtökohdaksi otetaan pyrkim s tulevaisuudessa suurenevaan 
hakkuumahtoon. Siihen pyrkii Jlyessalon nietsänhoidollinen hakkuu
laskelmakin, jota edellä on kä itelty. Sen •hte dessä mainituista 
syistä ei sitä ole kuitenkaan voitu käyttää tämän tutkimuksen tar
koituksiin. Sen sijaan Lihtosen tuottohakkuulaskelma (1946) täyttää 
tämän tutkimuksen tarpeen hyvin. 

Lihtonen on lähtenyt siitä metsien tilasta joka todettiin valta
kunnan metsien toisessa linja -arYioinnissa ja joka vastaa vv:n 1936-
1938 oloja. Silloisen puuston rakenteen ja kasvun perusteella hän 
aiemmin kehittämällään tuottohakkuulaskelmalla (1943) on johta
nut hakkuumäärän kahdelle vuo ikymmenelle joista ensimmäinen 
10-vuotiskausi käsittää vuodet 1938-47 ja toinen vuodet 1948-57. 
Laskelma on sovellettu maan nykyi iin rajoihin. 

Keskimääräisen vuotuisen hakkuun Lihtonen on laskenut seu
raavaksi: 
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1938-47 1948-57 
milj. k:m8 kuoretta 

Eteläpuolisko ............ 25.o 26.4 
Pohjoispuolisko .. . ...... . 8.o 8.1 

Yhteensä 33.0 34.5 

Jos metsät jaetaan kahteen suureen omistajaryhmään: valtion 
metsiin ja muihin metsiin, saadaan kummallekin seuraavat hakkuu
määrät: 

Valtion metaät: · 

Eteläpuolisko ......... . 
Pohjoispuolisko ....... . 

1938-17_ 1948-57 
milj . k.m3 kuoretta 

2.4 2.6 
5.o 5.4 

---------------------------
Yhteensä 

11'1 unt nt etsät (yksityisluon
teiset metsät) 

7.0 8.o 

Eteläpuolisko . . . . . . . . . . 22.6 23.8 
Pohjoi puolisko . . . . . . . . 3.o 2.7 

Yhteeusä 25.6 26.5 

Jos käyttämatön luonnon poi tuma lasketaan 2.o milj. k.m3:ksi , 
koko vuotuinen poistuma olisi ensimmäisenä 10-vuotiskautena 35.o 
milj. ja toi eua 10-vuotiskautena 36.5 milj. k .m3 kuoretta. Koska 
Nyky-Suomen metsien vuotuinen kasvu Ilves aion mukaan (19Ml,) 
on 40.8 milj . k.m3 tietäisi en immäinen10-vuotiskau i huomattavaa 
hakkuusäästöä. Sen tuiok ena voitai iinkin toisena 10-vuotiskautena 
hakimuta jo jonkin verran kohottaa. Ja sen päätyttyä puusto sallisi 
taas hakkuumäärän Ii äämi en seuraavalle kaudelle, sillä toisenkin 
10-vuotiskauden suunnitelma sisältää hakkuu ·äästön ja tekee puus
ton lisääntymisen mahdolliseksi . Hakkuusää tö kertyy nuoriin ja 
nuorehkoihiu metsiiu. 

Tietenkin suunnitelma oli i voitu laatia jonkin verran pienemman 
hakkuusäästön varaan jolloin k m 'k essä olevalle kahdelle vuo i
kymmenelle oli i saatu uurempi bakkuumäärä. Tällöin olisi kuiten-



232 EINO SAARI 

kin samalla supistettu mahdollisuutta päästä tulevaisuudessa vähi
tellen sunreneviin hakkuumääriin. Täydellinen pidättyminen hak
k!J.usäästöstä, jota. tietenkin teoriassa voidaan ajatella , olisi arvelut
tavaa etenkin vähäisen järeän puustomme takia. Se ehkä johtaisi 
sahapuuvarojen pitkäaikaiseen supistukseen tai keskenkasvuisten 
metsien liialliseen harventamiseen tai keskenkasvuisten metsien 
arveluttavan voimakkaaseen nuorentamiseen. 

Hakkuumäärän optimistisesta suurentamise ta varoittaa vielä 
sekin jo edellä mainittu seikka, että kasvun ja puun käytöstä johde
tun poistuman vertailuun perustuva rnet äta ·e todennäköisesti antaa 
joidenkin toistaiseksi tuntemattomien virhelähteiden takia jonkin 
verran liian edullisen kuvan metsävarojen kehitykse tä. 

Kokonaishakkuumäärä tuntuu kaiken kaikkiaan Lihtosen suunni
telmassa hyvin harkitulta ja perustellulta."Tä tä huolimatta voidaan 
kuitenkin siitä johdettujen tulosten tulkinnassa ottaa varteen se 
mahdollisuus, että siirtämällä toiveet puuston paranemisesta ja hak
kuumahdollisuuksien lisäämisestä tuonnemmaksi voidaan ajatella 
vähän suurempaa hakkuumäärää. 

Jos tarkastetaan Lihtosen tuottohakkuumäärän jakamista maan 
eri osiin sekä eri omistajaryhmien metsiin huomataan siinä todelli· 
suustajuinen hyvä tasapainoitus. e ei yleen ä edellytä väkivaltaisia 
ja ehkä teknillisesti tai taloudelli esti mahdottomia alueelli ia raken
nemuutoksia, vaan säilyttää talvisten työmarkkinain alueellisen 
vakavuuden. 

Lihtosen suunnitelmissa, on kuitenkin eräs kohta joka olennaisesti 
poikkeaa aiempie11 vuosien todelli ·ista hakkuumääris tä. Vaikka 
alueellisia ongelmia käsitelläänkin vasta tämän tutkimuk en toisessa 
osassa, on tässä kuitenkin syytä viitata siihen. I · ym s ou valtion 
metsistä, etenkin Pohjois-Suomessa sijaitsevista. Asiasta on jo edellä 
mainittu. 

Lihtosen suunnitelmien mukainen valtion met ien tuottohakkuu 
puheena oleville kahdelle vuosikymmenelle on noin kaksi kertaa niin 
suuri kuin valtion metsien hakkuu 1.930-luvun jälkimmäi ellä puo
liskolla tai vuosijaksona 1935-~5 (Lihtonen 1946 s. 24). uunniteltu 
tuottohakkuu on kuitenkin laskettu sillä tavalla ettei se myöhem
missäkään kehitysvaiheissa aiheuta romahdusmai ta hakkuumäärän 
alennusta. Joka tapauksessa Lihtosen suunnitelmat i ältävät Poh-
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jois-Suomeu valtion metsien osalta niin suuria puumääriä, ettei lähi
aikoina ole käytännöllisiä mahdollisuuksia saavuttaa niitä ilman sikä
läisten kuljetusolojen ~adikaalista. pal'antamista. Viitattakoon tässä 
yhteydessä myös Järvisen näitä asioita valaisevaan ytimekkääseen 
esitykseen (1948). 

Lihtonen itse arvioi (1946, s. 66), että hänen suunnitelm;msa. mu
kaisesta tuottohakkuumäärästä ainakin i.s milj. k.m3 on toistaiseksi 
poissa. käytön ulottuvilta sen takia, että nämä ha,kkuut on sijoitettu 
Taka-Lappiin, jonka nykyiset kuljetusolot estävät laskelman mukai
sen hakkuusuunnitelman toteuttamisen. 

Tässä on syytä palauttaa mieleen, että Pohjois-Suomen valtion 
maista laajat alat ovat suojametsiä, joissa hakkuita voidaan toimit
taa vain erittäin varovasti. Sen Lihtone~1 on laskelmisc;aan ottC~,nut 
varteen, mutta se tuntuu toisinaan unohdetun, kuu valtion metsien 
.puuston realisoimisesta ja valtion metsien taloudellisesta tuloksesta 
keskustellaan. 

Lihtosen laskelma sisältää kaksi 10-vuotiskautta, ja nyt on har
kittava, kumpaan kohdistuva tuottohakimun miärä on otettava 
tämän tutkimuksen pohjaksi. En ·immäinen 10-vuotiskausi (1938-
ft? ) on jo takana päin, ja. seuraava (1948-57) on juul'i edessä. Tältä 
kannalta. näyttää selvältä, että tässä tutkimuksessa on käytettävä 
jälkimmäistä ajanjak:-oa. 

Silloin nousee kuitenkin en innä k symys, onko todellisuus seu
rannut ensimmäisen 10-vuotiskauden ohjelmaa siiui määr·in, että 
jälkimmäiseen kohdistuvat Ia · )(elmC~.t vielä ovat käyttökelpoisia. 
On näet huomattava, että jos suuilllitelma laaditaan kahdelle vuosi
kymmenelle', mutta todellisuudessa poiketaan ensimmäisen kauden 
aikana sen ohjelmasta oleJu1aisesti puusto ei toisen kauden alkaessa 
vastaakaan suunnitelman alkuper-äisiä olettamuksia eikä siis ehkä 
suvellukaan enää toisen kauden uunnitelmaan. 

Lihtonen on kiinnittänyt näihin seikkoihin huomiota laskelmaa 
tehdessään. Hän on todennut, että ajanjak on 1935-~5 keskimää
räiset hakkuut suurimmassa osa sa maata eroavat tuottohakkuu
suunnitelmasta varsin vähän. ~ekin osoittaa häneu suunnitelmieusa 
todellisuuspohjaisuuden. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on, etenkin 
valtion metsien osalta, _joissa todelliset hakkuutulokset ovat jääneet 
suunnitelman puoliväliin. 

fi 
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Niillä alueilla, joilla todellisuus on olennaisesti poikennut ensim
mäisen 10-vuotiskauden tuottohakkuun määrästä, Lihtonen on suo
rittanut tästä poikkeamasta aiheutuvan tarki tuk en toi en 10-vuo
tiskauden suunnitelmaan. l\äin voidaan katsoa suunnitelman toisen
kin jakson tulleen riittävän todellisuuspohjaiseksi, vaikka varsinai
nen puuston rakennetta valaiseva perusmateriaali onkin vuosilta 
1936---38. 

Lihtosen laskelmassa on vuosikymmenen 1948--57 keskimääräi
nen vuotuinen hakkuu 34.5 milj. k.m3 kuoretta . Siitä on uittohä
viönä ja hakkuulähteinä vähennettävä 1.6 milj. k.m3 (1946, s. 61). 
Tällöin jää hakimun käyttöosaksi ~2.9 milj. k.m3 kuoretta . Tämä 
puumäärä olisi nyt saatava jaetuksi eri käyttötarkoitusten k esken, 
jotta voitaisiin päätellä , paljonko siitä liikenee teollisuudelle raaka
puuta. 

6. Käyttöpuun jaku eri tarkoituksiin _ia teollisuuden raukapuuksi 
jääYä osnus. 

Kun halutaan kuvitella , paljouko tietystä kä ttöpuun vuotuisesta 
m ääräst ä riittää kuhunkin käyttöerään oidaan laatia pitkä sarja 
olettamuksia. Kukin niistä antaa erilaisen tulok en. Jos tahdotaan 
pysytellä todellisuuden vankalla maankamaralla ei n äitä olettamuk
sia voida kuitenkaan tehdä mielivaltaise ti sillä erinäiset teknilliset, 
taloudelliset ja tottumukselliset seikat a ettavat melkoisia rajoituk ia 
mielikuvituksen leikille. 

Meillä on tullut tavaksi esittää maan puun käyttö yhdistelmissä 
kuuteen ryhmään jaettuna . 

1. pyöreän puun vienti 4. liikenteen puun käyttö 
2. teollisuuden raakapuu 5. maaseutuväestön kotikäyttö 
3. teollisuuden halot 6. muu käyttö 

Milloin näiden ryhmien summaa on verrattava käytettävissä ole
vaan hakkuumäärään tai näistä eri. tä on jobdetlava hakkuumäärän 
suuruus, on kunkin erän kohdalla otettava huomioon vain ensiastci
nen käyttö. Niinpä rakennuspuu voidaan aikanaan rakennuslähteinä 
polttaa. Tällaista puuta ei nyt puheena olevan laatuisis a selvit rk
sjssä sisällytetä polttopuuhun. Rakennuk iin tarvitaan suuret mää-
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rät sahatavaraa, mutta kun sitä vastaava pyöreä raakapuun määrä 
jo sisältyy teollisuuden raakapuuhun sahatukkeina, ei rakennustoi
mintaan sisällyt et.ä muuta kuin rakennuksiin käytetty pyöreä ja 
veistetty tavara sekä sellainen sahatavara, joka ei tule teollisuuteen 
luetuista sah oista . Pohtopuuksi ei tämäntapaisissa laskelmissa voida 
lukea muuta kuin se runkopuu, joka metsästä suoraan tulee pohto
aineeksi . . Siten näistä Ja kelmista jäävät polttopuun määristä pois 
esim. sahausjätteet, jotka jo sisältyvät teollisuuden raakapuun mää
rään. i\iinpä etenlun rakennuspuuk ·i menevä koko määtä samoin 
kuin polttopuun kokonaismäärä ovat toisenlaiset, kuin miksi ue 
edellä esitetyn jaoittelun mukaisessa ensiasteisen puun käytön yhdis
telmässä merkitään. 

Koska tämän tutkimuksen pääkiinno t us kohdistuu ensiasteiseen 
puun käyttöön, sivuutetaan toisasteinen käyttö sekä jätepuun käyttö 
eräillä lyhyillä Yiittauksilla. Ja kun seuraavassa lähd etään ryhmä 
ryhmä1tä tarkastelemaan a iaa, puumäärät tarkoittavat aina ensi
asteista puuta·, ellei. nimenomaan toisin mainita. 

l\Ienetelmä on seuraava. Puun käytön ryhmiin 1, 3, 4, 5 ja 6 
varataan kuhunkin t ietty määrä. ?\ämä lasketaan yhteen, ja sen jäl
keen kat otaan , paljonko l.ihto ·en laskelman mukaisesta vuotuisesta 
hakkuumäärän käyttöo asta jää jäljelle 2. ryhmää eli teollisuuden 
raakapuuta varten. Sen jälkeen tarkastellaan, onko si ihen jostakin 
ehkä saatavissa lisää. 

La. kelma perustetaan ensinnä sille olettamukselle, että muut 
puun käytön ryhmät paitsi teolli uuden raakapuu olisivat sen mu
kaisia, miksi ne toisessa puunkäyttötutkimuksessa saatiin v:n 1938 
oloissa . Poikkeuksena ou kuitenkin maaseutuväestön kotikäyttö, 
josta on t ehty uusi arvio. 

Kaikki puun käytön määrät tarkoittavat kuoretonta puuta. 
1. Pyöreän puun vien ti on suhdanteiden ja sotatapahtumien vai

kutuksesta vaihdellut melkoisesti. uosien 1923- 38 vuotuinen keski
arvo oli 3.1 milj. k.m3 , ja v:n 1938 vienti oli jokseenkin sen suuruinen: 
2.9 milj . k.m3 (Osara, Pöntynen ja Erkkilä 1948). Tämä viimeksi mai
nittu määrä Yarataan esillä olevassa laskelmassa t ähän tarkoitukseen. 

2. Teollisuuden raakapuun määrä saadaan jäljempänä laskelmien 
lopputulokseksi. 

3. Teollisuuden polttopuun määrä on vaihdellut väljissä rajoissa 
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riippuen teollisuustuotaJ!non laajuudesta, eri polttoaineiden hinta
suhteista ja ulkomaisten polttoaineiden saannista . Sodan aikana ja 
vielä pitkälle sen jälkeen on puuta jouduttu polttamaan paljon enem
män kuin ennen sotaa, koska kivihiilen, koksin ja polttonesteiden 
tuonti_ kutistui sodan sytyttyä. Ennustelut siitä, miten kehitys tällä 
taholla tulee kulkemaan, ovat siksi epävarmoja, ettei niihin ole ollen
kaan ryhdytty. Tälle ryhmälle on yk inkertaisesti varattu sama 
määrä halkoja kuin siihen kului v. 1938 eli siis 1.2 milj. k.m3 (Osara, 
Pöntynen ja Erkkilä 19~8). Puupolttoaineen määrä oli mainittuna 
vuonna suurten jätepuumäärien vaikutukse ta kokonaisuudessaan 
paljon suurempi, mutta siihen ei nyt kiinnitetä huomiota. 

4. Liikenteen ensiasteinen puun kä ttÖ on suurimmalta o altaan 
polttopuuta, jonka kehitystä ei ole ryhd tty ennustelemaan. Parem
man tiedon puutteessa on tähänkin ryhmään merkitty poltto- ja 
ainespuuta yhteensä sama määrä kuin v. 193 eli 1.4 milj. k.m3 

{Osara, Pöntynen ja Erkkilä 1948). 
5. Maaseutuväestön kotikäyttö v. 1938 ensikertaisena runkopuuna 

Q}i 12.1 milj. k.m.8 Siihen sisältyy kuitenkin 0.4 milj. k.m3 (pyöreäksi 
raakapuuksi muunnettuna) teollisuussahoilta ostettua sahatavaraa. 
Kun viimeksi mainittu luku vähennetään en in mainitu ta. jää maa
seutuväestön kotikäytöksi koko en iastei en puun käytön yhdistel
mään 11.7 miJj. k.m3 v. 1938 (Erkkilä 1943, ss. 304 ja 307). Tämä 
laskelma on tehty maan silloisten rajojen ja si!Joisen maa eutuväes
tön mukaan. 

Sen jälkeinen maan rajojen muuttuminen väestön siirrot uusien 
tilojen perustaminen, väestön luonnollinen kasvu rrns. seikat ovat 
kuitenkin muuttaneet oloja siksi paljon, ettei kat ottu oitavan pitää 
tätä lukua sellaisenaan osoittamas a paljonko vuosik mmenen 1948 
-57 laskelmissa olisi keskimäärin varattava tähän käyttöryhmään. 
Metsätehossa suoritettiin sen takia uusi maa eudun kotikäytön arvio. 
Sen pohjaksi otettiin toiselta puolen 1. 1. 1946 maaseutukunnissa 
henkikirjoissa oleva väkiluku ja toi elta puolen Erkkilän (1943) 
tulokset keskimäärin henkeä kohden v. 193 kä rtety tä kotipuun 
määrästä. Laskelmia varten väe tö jaettiin kahteen osaan: maatalous
väestö ja muu väestö, joille kummallekin Erkkilä on laskenut eri 
suuren kotipuun määrän. Kun ei ollut v:lta 1946 ellai. ta tilastoa, 
josta tämä väestön ryhmitys kävisi selville, jaettiin v:n 1946 maa-
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seudun väestö näihin kahteen osaan samassa suhteessa kuin ne ovat 
v:n 1940 väestötilastossa. Väestön elinkeinon mukaisesta ryhmitty -
misestä ei näet ole uudempaa tilastoa. . 

Tämä alueittain tehty laskelma, jota tullaan tarvitsemaan tutki
muksen toisessa osassa, päätyi summaan 12.9 milj. k.m8 , joka osoit
taa siten maaseutuväestön koko kotikäytön suuruutta v:n 1946 väes
tön perusteella arvioituna. Tähän sisältyvä teollisuussahoilta ostettu 
puumäärä on myös laskettu uudelleen v:n 1946 väestömäärän perus
teella käyttämällä henkeä kohden Erkkilän tutkimuksesta laskettuja 
lukuja. Kokonaissumma pyöristettynä on 0.4 milj . k.m3 • Kun tämä 
luku vähennetää11 äsken mainitusta kokonaismäärästä, saadaan jään
nökseksi 12.5 milj. k.m8 • 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Metsätieteellisessä Tutki
muslaitoksessa on saatu maaseutuväestön kotikäytöksi v. 1946, kun 
teollisuussahoilta ostettu sahata ara vähennetään, 12.1 milj . k.m3, 

siis vähäisen pienempi luku (0 ara , Pöntynen j~ Erkkilä 194-8). 
On selvää, että vuosikymmenen 1948--57 aikana, etenkin sen 

alkupuolella, maaseudun rakennuspuun kä·yttö henkeä kohden on 
suurempi kuin v. 1938 siitä huolimatta, että viimeksi mainittu vuosi 
sattui erittäin vilkkaaseen rakennusjaksoon. 1aanhankintalain syn
nyttämät uudet tilat aiheuttavat altavan rakennustarpeen ja raken
nustoiminnan. Kun se on kuitenkin ohimenevä ilmiö ja kun v:n 
1938 rakennuspuun määrä on pitkän ajan keskiarvoksi liian suuri, 
on tämä uusien viljelmien perusrakennu tässä tutkimuksessa jätetty 
huomioon ottamatta. en tila tollinen käsittely olisi sitä paitsi 
aiheuttanut melkoisia vaikeuksia. On vain s ytä pitää mielessä, 
että maaseutuväe tön kotikäyttö on ehkä tullut rakennuspuun osalta 
arvioiduksi vähän liian pienek ·i. 

Toiselta puolen voidaan huomauttaa, että lämmitystekniikan 
kehit s, yleinen taloudellinen ja teknillinen valistustoiminta sekä 
metsätalouden edistäruistyö johtavat maaseudulla säästävämpään 
puun käyttöön, etenkin polttopuun osalta. Onhan voitu todeta, että 
maaseudun kotipuun määrässä on vuosien 1927 ja 1938 välisenä 
a ikana tapahtunut pieni vähennys vaikka väkiluku on lisääntynyt. 
Tällaiset muutok et jotka edellyttävät väestön yleisten tapojen 
muuttumista, ovat joka tapauksessa kovin hitaita, ja niiden vaikutus 
on vaikeasti etukäteen arvioitavi sa tilastollisina lukuina. 

' . 
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Paremman puutteessa. on tässä oletettu että edellä mainitut eri 
suuntiin vaikuttavat. tekijät tasoittavat toisen a ja että mainittua 
lukua 12.5 milj. k.m8 voitaneen pitää maa eudun kotikäyttöön varat
tavana eränä tarkasteltaessa tulevaisuutta vuo ikymmenen tai parin 
mitalla. 

6. Se puun käytön ryhmä, joka yhdistelmissä kulkee yleisest i 
nimellä >>muu puun käyttö>>, käsittää joukon sekalaisia pikku eriä: 
kaupunkiväestön pyöreä pohto- ja rakennuspuu sairaalat, koulut, 
vankilat yms. laitokset, kauppaliikkeet, virastot jne. Tämän ryhmän 
ensiasteinen käyttö on pääosaltaan polttopuuta. Sen tulevaisuuden 
kehitystä ei ole yritetty ennustaa enempää kuin muittenkaan poltto
puun ryhmien. Tähän ryhmään on poltto- ja ainespuuta varattu 
yhteensä saman verran kuin vastaava käyttö oli v. 1938 eli siis 2.6 
milj. k.m8 (Osara, Pöntynen ja Erkkilä 1948). 

Jos nyt edellä luetellut viisi puun käytön r hmää: 1 3, 4 5 ja 6 
lasketaan yhteen ja summa vähennetään käytettävissä olevan aines
ja -polttopuun vuotuisesta summasta, niin jäännös osoittaa teollisuu
den raakapuuksi liikenevää määrää. Tämä la kelma näk ry euraa 
vasta asetelmasta. 

Jatkuvasti saatavissa olevan käyttöpuun jakaminen eri ryhmiin: 

Varataan: 

1. pyöreän puun vientiin ... ....... . . ... .... . 
3. teollisuuden pohtopuuksi ........... · ... .... . 
4. liikenteelle ............. ............... . . 

tnilj. k.m8 

kuoretta 

2.9 
1.2 
1.4 

5. maaseudun kotikäyttöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5 
6. muuhun käyttöön(paitsi teolli uuden raaka-

puuksi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 20.6 

Jää teollisuuden raakapuuksi ..... .'. . . . . . . . . . . . . . 12.3 

Saatavissa oleva käyttöpuun määrä . . . . . . . . . . . . . . 32.9 

Asetelma osoittaa, että näin laskien m et s ä t e o ll i s u u d e n 
vuotuinen keskimääräinen raakapuumäärä 
olisi 12.3 m i l j. k.m8 • Lukijalle lienee edellä e itety tä jo sel
vinnyt, ettei tätä ole käsitettävä ennustukseksi että teollisuuden 
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raakapuumäärä muodostuu juuri tällaiseksi. Tämä on tulos eräästä 
olettamusten sarjasta. Jokin toinen olettamusten sarja antaisi var
mastikin toisenlaisen tuloksen. Tässä käytettyjen olettamusten vaih
tamisen eräitä seurauksia käsitellään jälempänä. Sitä ennen yrite
tään tulkita äsken saadun tuloksen merkitystä. 

Tämän yhteydessä on syytä huomauttaa, että mainittu 12.3 milj. 
k.m3 ei sekään ole nykyään teollisuutemme saatavissa kokonaan. 
Lihtonen on arvioinut, että hänen tuottohakkuumäärästään noin 1.5 
milj. k.m3 , josta hakkuutähteiden ja uittohäviän vähentämisen jäl
keen jäisi noin 1.3 milj . k.m3 käyttöön, on sijoitettu Taka-Lappiin 
alueille, joilta puuta ei nykyisin voida kuljettaa teollisuuslaitoksiin. 
Jos tämä määrä vähennettäi iin, jäisi teollisuuden raakapuumäärä 
11 milj. k.m3:ksi. Tätä vähenn stä ei kuitenkaan ole tehty, kun seu
raavassa lähdetään tarkastelemaan asiaa edelleen, koska tutkimuk
sen tämä osa ei katsele ongelmaa alueittaiselta kannalta. On kuiten
kin syytä muistaa, että laskelman tulos on tältä kohdalta lähitule
vaisuutta silmällä pitäen oikeastaan liian optimistinen. 

Mainittu luku, 12.3 milj. k.m3 teollisuuden raakapuuta, sanoo 
yksinään verraten vähän. Sen merkitys selviää verrattaessa sitä seu
raavan asetelman lukuihin, jotka osoittavat metsäteollisuutemme 
pyöreän raakapuun ensiasteisen käytön eräinä vuosina (Osara, Pön
tynen ja Erkkilä 1948): 

milj . k.m3 . 

v . 1931 valtakunnan vanhoissa rajoissa 12.7 

1937 " " " 22.1 
1938 " " 18.2 
1938 n kyisissä , 15.8 

1946 " " 11.5 
V. 1931 talou pula oii meillä pahimmillaan. Metsäteollisuuden 

tuotantomäärät pienenivät arveluttava ti. en vuoden tuotantoa 
vastaava raakapuumäärä oli uunnilleen sen kokoinen kuin äsken 
saatu tulevaisuuden raakapuumäärä. 

Ennen sotaa met äteolli uutemme oli laajimmillaan v. 1937. Sen 
vuoden raakapuumäärästä mainittu tulevai uuden vuotuinen annos 
on vain 56 %. e allisi toisin sanoen met äteollisuuden tuotannon 
olevan vain vähän suuremman kuin puolet v:n 1937 tuotannon laa
juudesta . 
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V. 1938, jolloin tuota~to jo oli tuntuvasti pienempi kuin äsken 
mainittuna huippuvuonna, Nyky-Suomen rajoissa sijaitseva metsä
teollisuus käytti raakapuuta 28 % enemmän kuin äskeisten tulevai
suuden olettamusten sallima määrä on. 

Ja v. 1946, jolloin metsäteollisuutemme toimintaa vielä rajoitti
vat monet sota-ajan välittömät seuraukset, se kuitenkin oli jo saa
vuttanut lähes sen laajuuden, mihin se tämän tuloksen mukaan 
voisi nousta. V. 1947 tämä raja oli jo ylitetty. Ensiasteisella metsä
teollisuudella ei siis olisi enää laajenemisen varaa siitä. 

Erään vertauskohdan tarjoavat myös seuraavat tiedot. Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton jäsenten käyttöpuun koko
naishankinnasta oli teollisuuden raakapuuta (saha- ja vaneritukkeia 
sekä paperipuita ) seuraavat määrät: 

hankintakautena 1945-46 15.4 milj. k.m8 kuoretta 

" 
1946-47 16.7 

" " 
Teollisuuden raakapuumäärät ylittivät silloin runsaasti sen rajan, 

johon edellä päädyttiin. Näiden kahden hankintakauden tulos edus
taa muiltakin· osiltaan tämän vuosik mmenen ennätystä. Tämän suu
ruisia hakkuumääriä metsämme eivät voi kauan kestää. Ei siis ole 
ajateltavissa, että metsätyövoiman tarve keskimäärin olisi läheskään 
niin suuri kuin äsken mainittuina vuosina. 

Seuraavassa toimitetaan vielä vertailu nykyisen metsäteollisuu
temm~ koko koneelliseen tuotantokykyyn. 

Tuotantokyky Raakapuuta Tuotantokykyä 
päätuotetta päätuotteen vastaava raaka 

Teollisuuslaji mittayksi~öön, puumäärä, 
k .m3 kuoretta milj . k.m8 

Sahat ••••• •• •••••• • 0 ••• 1 783 600 std. 9.26 16.5 
Vaneritehtaat ....... ..... 260 000 m8 3.66 l.o 
Sulfaattiselluloosatehtaat 564 250 t . 1 5.47 3.1 
Sulfiittiselluloosatehtaat 904 350 t. l 5.18 4.7 
Puubioroot ....... ...... . 884 700 t. l 2.52 2.2 
Kuitulevytehtaat ... .... . 79 000 t. l 2.80 0.2 
Muut ensiasteiset laitokset arviolta 0.3 

l Kuivaa painoa. 
(28.o) 
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Tuotantokykyä osoittav~t tuotteiden määrät on saatu Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton jäsenjärjestöiltä. Ne tarkoit
t avat v :n 1948 alussa vallinnutta olotilaa . Vallankin kuitulevyteh
t aiden osalta on suhteellisen suuria tuotannon laajennuksia suunnit
teilla . Sahoihin on tässä yhdistelmässä luettu vain vientiä harjoit
tavat sahat. Poissa ovat siis sellaiset pienet sahat, joiden tuotteet 
jäävät kokonaan kotimaahan. Todellisuudessa on siis kaikkien saho
jemme tuotantokyky suurempi kuin tässä näkyvä määrä. Sahojen 
on tätä laskelmaa tehtäessä oletettu käyvän kahta työvuoroa. 

Tuotantokyvyn mukaisesta päatuotteen määrästä on johdettu . 
vastaava raakapuun määrä kertomalla edellinen luvulla, joka osoit
taa keskimääräistä raakapuun menekkiä -päätuotteen mittayksikköä 
kohden. ämä luvut ovat pääasiallisesti peräisin Pöntysen laskel
mista, ja ne perustuvat virallisen teollisuustilastomme antamiin vv:n 
1940-44 tietoihin. 

Eri teollisuushaaroille laskettujen raakapuumäärien summa on 
28 milj . k .m3 , mutta näin suureksi ei voida laskea koko raakapuu
määrää, koska sulfaattiselluloosatehtaat ja kuitulevytehtaat· voivat 
käyttää sahausjätteitä. l iinpä vv. 1936-38, jolloin sahatavaran 
tuotanto oli 1.2, 1.4 ja 1.o milj. std. ja jolloin siis sahausjätteitä oli 
runsaasti saatavilla, sulfaattiselluloo atehtaat käyttivät jätepuuta 
vuosittain 0.7-0.s milj. k.m3 vastaavan määrän (Osara, Pöntynen 
ja Erkkilä 1948). 

Jos oletetaan tähän verrattuna niinkin runsasta jätepuun käyttöä 
kuin 2 milj. k.m3 va taava määrä j ä i i te o ll i s u u d en k o
neellista tuotantokykyä vastaavaksi raaka
puun summa k s i z:6 m i 1 j. k.m8 • Kun tätä määrää verrataan 
edellä laskettuun vuosittain saatavissa olevaan teollisuuden raaka
puumäärään 12.3 milj. k.m5 todetaan että te ollisuu d en k o
neellinen tuotantokyky on Ii kaksi kertaa 
n i i n s u u r i kuin i l 1 e liikene v ä r a a k apu u
määrä edellyttää. 

Yksistään sahateollisuuden tuotantok kyä vastaava sahatukkien 
yhtein~n kuutiomäärä on jo suurempi kuin tämä edellä saatu 12.3 
milj. k.m3:n vuotuinen raakapuun annos. Toiselta puolen kaikki 
muut paitsi sahateollisuus voisivat hteisesti käyttää miltei koko sen 
määrän. 
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Jonkinlainen käsitys puheena olevan 12.3 milj. k.m3:n merkityk
sestä saadaan myös, jos kuvitellaan, kuinka paljon erilaista ensi
asteista tavaraa siitä voidaan valmistaa. Tällaisia tavaraluetteloja 
voitaisiin kyhätä useita erilaisia aina sen mukaan, miten koko puu
määrä kuviteltaisiin jaetuksi eri teollisuudenhaarojen kesken. Yksi 
tällainen kuviteltu luettelo olisi seuraava: 

sahatavaraa 
selluloosaa . 
hioketta ..... : . .. 

Tuotteet Raakapuuta, 
milj. k.m3 • kuoretta 

650 000 std. 6.o 
800 000 t. 4.2 
475 000 t. 1.2 

kuitulevyjä 75 000 t. 0.2 
vaner1a . . . . . . . . . . 150 000 m3 0.5 
muuta . 0.2 

Yhteensä 12.3 

Näihin lukuihin on vielä lisättävä se selluloosan ja kuitule jen 
määrä, joka valmistettaisiin jätepuusta. Jos kuvitteli imme sahaus
jätteiden käytön 0.5-0.6 milj. k.m3 vastaauksi jolloin se olisi sa" 
haukseen verrattuna vähän runsaampaa kuin vv. 1936--38 saataisiin 
siitä selluloosaa noin 100 000 t. tai kuitulev jä noin 200 000 t . 

Vertauksen vuoksi mainittakoon että sahausmäärämme oli kor
keimmillaan ollessaan 1.4 milj. std. (v. 1927), siis yli kaksi kertaa 
niin suuri kuin tässä luettelossa. N k - uomen alueella oli sahata
varan tuotanto V. 1938 yhteensä 834 000 std., siis paljon enemmän 
kuin laskelman sallima määrä. Selluloosaa valmi tettiin v. 1938 
maan silloisissa rajoissa n. 1.5 milj. t. ja N k - uomen rajoissa i.t 
milj. t. Hiokkeen valmistus oli korkeimmillaan olle saan maan van
hoissa rajoissa n. 700 000 t., ja ky-Suomen rajois a v. 1938 se oli 
621 000 t . 

Sellaisen tuotantosuunnitelman noudattaminen, joka tässä esi
tettiin, tietäisi sahateollisuuden osalta että ain 36 % sen koneelli
sesta kapa,siteetista olisi jatkuvasti toiminnassa. Selluloosateolli uus 
pääsisi ilman j ätepuuta vain 54 % :n toiminta-asteeseen, mutta sitä 
voitaisiin jätepuulla tuntuvasti kohottaa. Puuhiomot toimisivat 54 
%:n asteella. 
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1ämä näköalat osoittavat, miten tärkeä tekijä jätepuun entistä 
taloudellisempi käyttö on metsäteollisuutemme lähitulevaisuuden 
kehityk elle. ähtävästi voidaan jätepuuta siirtää raaka-aineeksi 
suhteellisesti enemmän kuin 1930-luvun lopussa. Erityisen tärkeäksi 
tämä kysymys muodostuu nuorelle ja laajenemiskauttaan eläväile 
kuitulevyteollisuudelle. Sen tuotteilla on ilmeisesti markki;noilla hyvä 
ja lisääntyvä menekki ja se voi edullisesti käyttää jätepuuta. Tätä 
tietä voidaan tälle teollisuudelle varata melkoisesti raakapuuta niis
säkin osissa maata, joi sa pyöreän puutavaran hakkuita ei enää voida 
lisätä ja joissa kuitulevytehtaille ei haluta siirtää muiden tehtaiden 
ra.akapuuta. 

1ämä seikat muodostavat myös yhden niitä siteitä, jotka kiin
nittävät metsäteollisuuden raakapuuongelman voima- ja lämpöta
louteemme. A ian valaisemi ek i esitettäköön eräitä tietoja v:lta 1938 
{Osara, Pöntynen ja Erkkilä 1948). Jos maaseutuväestön kotitar
peisiip menevä koko polttoaine jätetään sivuun, käytettiin kaikkiin 
muihin tarkoituksiin kiinteitä polttoaineita yhteensä seuraavat mää
rät (luvut tarkoittavat valtakuntaa. sen silloisissa rajoissa ): 

halkoja 

milj. p.ma kuorineen 
mäntyhaloiksi muunnettuna 

8.1 
puujätteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 
kivihiiltä ja koksia . . . . . . . . . . . . 10.1 

Yhteensä 23.4 

Summasta on siis puujätteitä 22 %· äistä uurin osa, 4.7 milj. 
p.m8 , kului teollisuudessa, ja se oli pääasiallisesti saha- ja vaneri
teollisuuden jätepuuta. 

Jos näistä merkittävän uuri ta pohtoaineeksi menneistä jäte
puumääri tä voitaisiin enti tä suurempi o a iirtää teollisuuden raa
kapuuksi, lisäisi se olennaisesti sulfaattiselluloosateollisuuden ja kui
lulevyteollisuuden mahdollisuuk ia, sikäli kuin ne ovat r-aakapuusta 
riippuvaisia. Unohdettava ei liioin ole kokonaan uusien teollisuuden
haarojen tältä pohjalta lähtevää kehittämi mahdollisuutta. 
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Tavaralajit voidaan tietenkin jakaa toisinkin kuin edellä esite
tyssä kuvitelmassa, mutta ei-kuitenkaan aivan mielivaltaisesti. iinpä 
sahateollisuutta tuskin voidaan ajatella keskimääräisesti sanottavasti 
suuremmaksi kuin tässä esitetty vuosituotannon määrä 650 000 std. 
Maan sahatukkivarat tuskin kestävät enempää jatkuvasti. Sen sijaan 
voidaan raakapuun puolesta selluloosan, hiokkeen ja kuitulevyjen 
kesken toimittaa tämänkaltaisissa laskelmissa minkälaisia vaihtoja 
halutaan. 

Se käsitys metsäteollisuutemme ensiastei ten o ien laajuudesta, 
johon tässä on päädytty, ei ole miellyttävä, koska se o oittaa, ettei 
pyöreän raakapuun varassa enää oTe laajenemisen mahdollisuutta 
muuten kuin toimittamalla siirtoja toise ta teollisuude ta toiseen. 
Päinvastoin on nyt jo paljon enemmän koneellista kapasiteettia kuin 
raakapuumäärä edellyttää. 

On sen vuoksi syytä koettaa tarkastella eikö Ia kelmissa ole sel
l"aista kohtaa, joka helposti ja varmasti antai i laajemman liikkuma-• varan teollisuudellemme. Tällainen onkin pian löydetty. P yöreän 
puun vientiin varattiin edellä 2.9 milj. k.m3 • e on pääasiallisesti 
kaivospuuta ja paperipuuta siis paperiteollisuutemme raaka-ainetta. 
Jos tämä erä voitaisiin siirtää oman teollisuutemme käyttöön, olisi 
se merkittävä lisä. Teollisuuden raakapuumäärä uou i i illoin 12.3. 
milj. k.m3:sta 15.2 milj. k.m3:iin. Tämä summa jo lähentelisi - ky
Suomen rajoissa v. 1938 käytett ä teollisuuden raakapuumäärää. 
Puheena oleva lisäys 2.9 milj. k.m3 , vastai i selluJoo ak i muunnet
tuna yli % milj. t. Edellä esitetyn tavaraluettelon mukai een tuo
tantoon lisättynä se t ekisi yhdessä 0.5 milj. k.m3 uurui en jätepuun 
kanssa mahdolliseksi selluloosateollimuden käynnin lähe n rkyisellä 
täydellä teholla. 

Tämä selvitys osoittaa siis epäämättömä ti että m a a m m e 
teollinen k e hity s on pitkälti siv uu ttanut sen 
a s t e e n , j o l 1 o i n v i e 1 ä 1 i i k e n i p y ö r e ä t ä p u u t a 
se ll a i s e n a a n m a a s ta v i et ä v ä k s i. i'\ 't ei iihen vien
tiin enää ole varaa maamme raaka-ainetalouden kannalta katsottuna. 
Kauppapoliittiset t ekijät sekä metsänomistajain järjestöjen vaati
mukset saattavat johtaa toisenlaiseen tulokseen . .i\letsänomistajain 
järjestöt ovat näet pitäneet tällaista vientiä t ärkeänä puun hinta
tason kohottajana. 
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7. Eräitä näkökohtia hakkuumäärän lisäämismahdollisuudesta. 

Vallankin 1920- ja 1930-luvuilla oli tapana useasti esittää, että 
metsiemme tuotto on kaksinkertaistettavissa. Tuotolla tällöin tar
koitettiin lähinnä vuotuista kasvua, mutta samalla se rinnastettiin 
hakkuumäärään. Kun noina aikoina suunnilleen puolet hakkuumää
rästä meni kotimaisiin tarpeisiin ja toinen puoli voitiin käyttää vien
tiin, olisi tämä tiennyt, että vientiin liikenevä puumäärä olisi kas
vanut kolminkertaiseksi olettamalla kotimainen puun käyttö muut
tumattomaksi. Se synkkä näköala, joka edellä olevista laskelmista 
aukeni panee kiinnittämään katseet tällaisiin valoisampiin ajatuksiin. 

Ilmastomme ja metsämaittemme laatu ei suinkaan teekään täl
laista kasvun lisäämisen mielikuvaa epätodelliseksi. 1920- ja 1930-
luvuilla vain unohdettiin eräät tällaisen tuloksen saavuttamisen 
edellytykset. 

Kasvun olennainen suureneminen _vaatii myös puuston suurene
mista. Kasvtisadanneksen lisäämisestä ei näet ole sanottavia toiveita, 
kun otetaan huomioon, että metsämme leisesti ovat liian harvoja 
ja että suurempi tiheys yleensä johtaa kasvusadanneksen pienene
miseen. Sikäli kuin puiden rodunjalo tuksella voidaan suuressa mi
tassa kehittää nykyistä nopeakasvuisempia puita, asia tietenkin 
muuttuu toiseksi. 

Toistaiseksi on kasvun lisäämisen en immäi enä edellytyksenä 
puuston suurentaminen. ~ k isen kasvun kaksinkertainen määrä 
tietäisi, että puuston pitäi i olla lähes kak inkertainen nykyiseen 
verrattuna. Hakkuusäästöillä olisi toisin sanoen kerättävä noin 11/ 2 

miljardia k.m3 kuorineen. odan johdosta vähentyneet metsävaram
me ja talouselämämme riippuvai uus metsi tä ei varmastikaan salli 
monenkaan miljoonan kuutiometrin vuotui ta hakkuusäästöä. Edel
lä esitetyssä Lihtosen laskelmassa sitä on vv. 1948-57 edellytetty 
noin 4 milj. k.m3 (kuoretta) vuodessa. aadaan kauan säästää, en
nen kuin tällaisista eristä ja .niiden kasvusta kertyy miljardi. 
Reaalipohjalla elävä teollisuuspolitiikka ei voi ryhtyä tämän mie
likuvan varassa suunnittelemaan tehtaiden laajennusta (Vrt. aan 
1942). 

Viime aikoina on tämän kesku telun hte dessä viitattu siihen, 
että meillä on laajoja aloja vajaatuottoi ia metsiä, joiden uudistus-
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hakkuista niitä suuressa mitassa toimitettaessa saadaan melkoisesti 
puuta,, samalla kun metsien- metsänhoidollinen tila paranee. 1 äitä 
hakkuita on toisinaan katsottu voitavan toimittaa jonkinlaisina yli 
määräisinä lisinä tavallisiin hakkuisiin, ilman että niillä oli i upis
tavaa vaikutusta pitkän ajan keskimääräi een hakkuumahtoon. 

On tietenkin totta, että metsänhoidollinen tila paranee heti, kun 
vajaatuottoisen metsän tilalle on saatu hyvä taimisto, mutta se ei 
vielä lisää teollisuuden raakapuumäärää. Va ta yhden miespolven 
kuluttua näistä taimistoista ruvetaan vähitellen aamaan harvennus
hakkuupuita, ja vasta parin kolmen miespolven kuluttua niitä voi
daan käsitellä päätehakkuilla. Niiden varaan ei voida tehtaita vielä 
perustaa. Tosin nämä uudet metsät jo itä ennenkin olemassaolollaan 
vaikuttavat hakkuulaskelmaan, mutta tuntuva pääomahakkuu, 
vaikka se kohdistuisi vajaatuottoisiin met iin johtaa kuitenkin vuosi
kymmeniksi puuston supistukseen, joka vuoro taan pakottaa hak
kuumäärän pitkäaikaiseen pienentämiseen. 

Tästä huolimatta on tietenkin järkevää kohdi taa uudistushak
kuut ensi sijassa vajaatuottoisiin met iin mutta niiden kovin laa
jasta uudistuksesta mahdolli esti johtuva puu ton vähennys on vai
kutukseltaan pitkäaikainen ja tuntuu tulevaa hakkuumäärää upis
tavana voimana. 

Valtakunnan metsien toisen ja ensimmäi en linja-arvioinnin väli
senä aikana (1923-38) on todettu kuu ipuuston Ii äänt ' neen uo
men eteläpuoliskossa tuntuvasti, vaikka oli pelätty paperiteolli uu
den laajenemisen johtavan kuusipuuvarojen upi tumi een. Tätä 
tulosta on josk4s sanottu osoituk eksi iitä miten määrätietoisella 
metsänhoidolla voidaa,n jo varsin lvh e äkin aja a saada synty
maan suuriakin lisäyksiä puustoon. Kuusta on näet noina aikoina 
metsänhoidossamme erityisesti suosittu. 

Ilmeistä on kuitenkin, että tämä kuusen lisääntyminen 
on ensi sijassa luonnon biologisten voimien aikaan aama. i\Iännik
köihin luontaista tietä syntyneet kuu ialikasvok et ovat männikkö
jen hakkuiden jälkeen päässeet kehitt 'mään. l uu en i tutuk et ja 
kylvöt ovat tietenkin vail{uttaneet amaan uuntaan nekin mutta 
niiden vaikutus on ollut vähäinen. Kuu ivaltai ten metsien ala on 
mainittuna aikana lisääntynyt 750 000 ha (live- alo 1940, s. 22). 
Vv. 1927-36 on toimitettu kylvöjä ja i tutuk ia yhteen ä ehkä 
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noin 160 000 ha (Ilvessalo 1942, s. 186). 1äistä keinollisista uudis
tuksista on suurin osa männ n kylvöjä. Kuusivaltaisten metsien 
alan lisäyksestä ei ede 1 / 10 ole keinollisen uudistuksen tulosta. Ja 
niiden taimistojen puust~t olivat vv. 1936-38 vielä perin vähäiset. 

Tulevaisuuden hakkuumäärän kannalta on huomattava, että 
kuusipuuston lisääntyminen ei auta tilannetta, koska sen vastapa.i"
nona on männyn puuston väheneminen. Puulajin vaihdossa tapah
tuva toisen puulajin lisääntyminen ei suureuna hakkuumäärää, ellei 
tämä lisääntyvä puulaji anna hehtaaria kohden suurempaa tulosta 
kuin vähenevä. Männyn ja kuusen keskinäisessä suhteessa ei tässä 
kohden ole hakkuumäärään olennaisesti vaikuttavaa eroa. 

Tässä esitetyillä näkökohdilla ei ole tarkoituksena väheksyä met
sänhoidollisten toimenpiteiden tärkeyttä ja vaikutusta. Päinvastoin 
se metsäteollisuuden raakapuun niukkuus, johon edellä johduttiin, 
erityisesti kehoittaa teho tamaan parempaan metsänhoitoon ja pa
rempiin metsiin pyrkiviä toimenpiteitä, koska se on välttämätön tie 
tulevaisuuden suurempiin hakkuumääriin. 

Edellä sanotulla on haluttu valottaa sitä tosiasiaa., että paranne
tun metsänhoidon tulokset k rps vät hyvin hitaasti sille asteelle, 
jossa ne alkavat olla teollisuuden käytettävissä raakapuun hakkuita 
varten. Lähimmät pari vuo ikymmentä on elettävä sen vanhan ja 
keski-ikäisen puuston vara a joka n rt on metsissämme, ja met
sämme ovat nyt pahasti alipuu toisia ekä muutenkin huonossa 
kunnossa. 

Tämän puuston . hakkuumääriä voimme järjestellä, mutta emme 
kuiteukaan mielivaitai esti, jos haluamme pitää huolta, että tule
vien vuosikymmenien · aikana ei ole pakko kohtalokkaasti supistaa 
hakkuumäärää. 

On sanottu, että metsiimme on sodan aikana kerty11yt kymmeniä 
mil j. k.m3 hakkuusäästöjä, jotka nyt ovat käytettävissä. Niitä on 
käsittääkseni kuitenkin suure ti liioiteltu, niin kuin selviää seuraa
vasta vertailu ta. Olen siihen ottanut vv:n 1938-44 hakkuumäärät 
Osaran, Pöntysen ja Erkkilän taulukaista sekä vv:n 1945--47 hak
kuumäärät Pelttarin arvioista korjaamalla sodanaikaisten virallisten 
hakkuutilastojemme sy temaattisia virheitä. Hakkuumäärän ver
taussuureena olen käyttänyt Lihtosen tuottohakkuun arviota vuosi
kymmenelle 1938--47. Tällöin on vv. 1938-39 ja 1942-44 laskettu 
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maan vanhojen raJOJen mukaan sekä vv. 1940--41 ja 1945-47 
Nyky-Suomen rajoj en mukaan. Tuottohakkuumäärä on sen takia 
näinä eri vuosijaksoina eri suuri. 

Näin saadaan seuraava yhdistelmä. 

Vuosien Keskim. Tuotto- Koko jakson 
Vuodet lukumäärä vuotuinen hakkuun hakkuu- pääoma-

jaksossa hakkuutulos määrä säästö hakkuu 
v:ssa 

milj . k.ms kuoretonta puuta 

1938-39 2 37.2 37.o 0.4 
1940-41 2 30.3 33.o 5.4 
1942-44 3 31.3 37.o 17.1 
1945-47 3 41.s 33.0 25.5 

Tästä asetelmasta voidaan todeta että . varsinaisten sotavuosien 
hakkuusäästöt on sodan jälkeisinä suurten hakkuiden vuosina jo 
metsistä otettu. 

Tämä on kokonaiskuva maan kaikista metsistä. Tosiasia on, että 
alueittain on hakkuusäästöjä jäänyt, mutta niiden vastapainona ovat 
toisten seutujen pääomahakkuut. iillä seuduilla, joilla säästöjä on, 
Lihtonen on ne jo ottanut huomioon la kiessaan vuo ikymmenen 
1948-57 tuottohakkuuta. Sielläkään ei niitä voida enää ottaa toi
seen kertaan lukuun. 

Jos käytetään hakkuutulo ten vertau suureena kasvua, saadaan 
kylläkin hakkuusäästö näyttämään suuremmalta kuin vajaukset, 
mutta tällainen laskelma, nähtävästi antaa liian optimistisen kuvan 
asioista, niin kuin edellä on mainittu. itä paitsi ka vu ei ole oikea 
hakkuumäärän mitta meidän n k isissä metsissämme. Käsit kseni 
on, ettei sotavuosien paljon puhuttujen hakkuusää töjen varaan ole 
järkevää suunnitella pää,omahakkuita. 

Nykyhetken metsämiesten va tattavaksi on a etettu vaikea on
gelma: kuinka suuriksi on lähimmän vuo ikymmenen hakkuut keski
määrin suunniteltava, kun otetaan huomioon niiden vaikutus tule
vaisuuden hakkuumääriin. Lihtonen on tehnyt suunnitelmansa n ky
hetken kannalta katsoen varovasti ja halunnut turvata alusta alkaen 
vähittäisen hakkuumahdollisuuden lisäämisen. oda.n jälkeensä jättä
mässä taloudellisessa puristuksessa voidaan k llä hyvin syin puoltaa 
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muunkinlaista men telmää. Voidaan kuvitella ensimmäisen vuosi
kymmenen hakkuu jonkin verran suuremmaksi, kuin Lihtonen on 
laskenut, jos tyydytään toistaisek i hautaamaan toivo sen vähittäi
sestä lisäämisestä. Tällä tavalla menetellen voitaisiin vuosikymme
neksi 1948-57 saada parin kolmen milj. k.m8 :n lisäys laskettuun 
l1akkuumäärään, ilman että uhkana olisi sen suoranainen supistumi
nen seuraavina vuosikymmeninä. 

TäJiöin on kuitenkin edellyt ksenä, että tehostettu metsätalou
dellinen valistustyö ja muut toimenpiteet pystyisivät eliminoimaan 
ne puun tuottoa vähentämään pyrki ät voimat, jotka maanhankinta
laki on aiheuttanut. Samoin on edellyt ksenä, että Taka-Lapin 
u inuvat metsävarat kuljetusmahdollisuuksia parantamalla tuodaan 
metsäteollisuutemme ulottuville. :\Iuuten nämä kaksi erää kumoavat 
,;en parin kolmen milj. k.m3:n lisäyksen, joka äsken mainittiin yhtenä 
Yaihtoe htona. 
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The Supply of Wood as Raw Material for 
the Finnish Forest Industries. 

I. 
Totals for the Whole Country. 

Summary 

Ever since the middle of the nineteenth century discussions have 
heen raised again and again in Finland as to whether the forests will 
hold out for ever or whethet· the point of over-cutting has been 
reached. Ample and tru tworth · information for the study of this 
question was first obtained after tbe first general survey of the 
Finnish fore ts and re earche into the utilization of wood were 
made by the Forest Re earch Institute. nder the supervision of 
Prof. Ilve alo of the Finnish cademy Iine- urveys of the forest 
resources were made for the fir t time in 1922- 24, and second 
time in 1936- 3 . The fir t thorough re earch into utilization of 
wood and tbe amount cut wa made under tbe guidance of tbe 
pre enl writer at thc end of the 1920 and anotber was carried out 
under Prof. Osara at tbe end of 1930's. An important Iandmark in 
the tudy of this problem ha also been the cutting plan for all 
Finni h forest publi hed in 1946 b Dr. Lihtonen. 

By utilizing thi materia! and upplementing it where neces ary 
the Fore t Work tudie e tion of the Central As ociation of 
Finni h Woodworking Indu trie has studied the que tion of raw 
wood suppl for tbe fore t indu trie for tbe next few decades to 
come. The following tatement are ba ed on thi research work. 

o far only a general view embracing the whole country i ready, 
but tbe work is going on and the intention i to complete the study 
of the different sections of the ountry eparately. 
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Estimates to show whether cutti ng can still he increased, or 
whether it has already gone too far or perhaps corresponds to the 
sustained yield, are in Finlan_d termed forest halance estimates. 

The most general method of procedure up to the present time 
has heen to draw up a halance hy comparing the annuål growth 
with the annual drain of the forests (the growth method). The drain 
includes the amount of wood cut plus naturallos es. If the growth 
and drain are equal, the growing stock remain constant. If the 
drain is greater than the growth, the difference i called over
cuttin g. 

For the same purpose the so-called inventory method, which 
requires an estimate of the whole growing stock at two different 
periods of time, may he emplo ' ed. If the growing tock has dimin
ished, over-cutting is said to have taken place. 

These methods of making forest balance estimates were gener
ally considered satisfactory in the 1920' hut ince then require
ments have increased . The stabilit ' of the growing stock is not 
hy any means always a good test. If the growing tock of a given 
area is small, for instance because of large tracts of 'Oung growth, 
or because the stands are thin and an increa e of the stock might 
increase future cutting, it is advisahle to keep the drain smaller 
than the growth. The highest allowable drain in uch cases is the 
amount to he cut according to a cutting pian and not to the growth 
(the yield method). Such cutting pian have of late become more 
and more necessary in the making up of the forest balance .e ti
mates. 

The information available from the 1920's and 1930' about 
Finland's forest resources and the growth of the fore t , as well 
as of the amount cut and the drain how~ that the growth and 
the drain have halanced and the growing stock remained at ahout 
the same size hetween \Vorld \Var I and II. However as the 
growing stock of the far.m fore ts particularl ' i low, a ound cut
ting pian would he to keep the drain maller than the growth for 
the time being, in order to allow the growing tock to he increa ed. 

Fromthe research work of Osara Pöntynen and Erkkilä (1948) 
the following table has heen compiled of the utilization cutting 
and total drain of wood: 
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Annual average 
1923--1938 1938 
million solid cubic me-

Utilization: tres without bark 
1. As raw wood for forest indu tries . 16.4 18.2 
2. Round wood for export ....... . 3.1 2.9 
3. ~1 i cellaneous uses ............. . 17.5 16.9 

Total 37 .0 38.0 
Waste in cutting and loss in floating .. 2.0 1.8 

Total cut . .......................... · 39.0 39.8 
'atural losses .... ................. .. . 2.4 2.0 

Total drain ... . . ........... .. ....... . 41.4 41.8 

The fi gures are taken for the country's old boundaries. 
By applying Lihtonen's cutting plan (1946) to Finland with 

her old borders, we arrive at the conclusion that cutting should 
not have exceeded 37 million solid cubic metres whereas in reality 
it was 39--40 million solid cubic metre . 

If Lihtonen's plan i applied and it is taken for granted that 
the two items, >>round wood for export>> an d >>m iscellaneous uses>>, 
rem ain on tant, the wood upplied to forest industries as raw 
materia! should have been reduced by a couple of million solid 
cubic metres. Equilibrium would also have been attained if the 
export of round wood had been discontinued and an equivalent 
amount tran ferred to indu trial u e. 

As a r sult of this inve tigation we may make the following 
deduction. By World v ar II the Finnish forest industries had 
already developed so e)rten ivel that the country could not 
afford to export round wood. If it had been desired to keep up 
this export the forest indu trie production should have been lower 
th an the fi gure which on the average it had attained in the 1930's. 

Irrespective of this, we would have been compelled ere Iong to 
contract the sawmill indu try omewhat a it had already grown 
greater than the country' re ource of large timber warranted. 

To avoid all mist ake it might he mentioned that this deduction 
appiies only to that part of the fore t industries which receives 
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its raw materia! from the forests as round wood. It does not eover 
seeondary industries. Thus the manufaeture of wooden houses 
and furniture, whieh use lumber, pl ·wood and fibre plate as 
raw materia!; likewise the paper-mills, whieh u e woodpulp as raw 
materia!; and other seeondary industries too remain outside the 
diseussion. This treatise is Jimited to the raw materia! used by 
the sawmills and the plywood, woodpulp mateh, exeelcier and 
other faetories in the eategory of primary indu tries. And even 
eoneerning these faetories the wood waste used by the eellulose 
and fibre board faetories is excluded. 

World War II brought about great ehanges in the upply of raw 
wood to Finnish forest industries. ln the following investigation, 
the ~ffeets of the war reparations are entirel ' omitted, as the ' are 
of short duration. Our treatise is confined to the permanent effeets 
of the War. 

1) By the Peaee Treat ' Finland was obliged to urrender to the 
Soviet Union 3.2 million heetare (1 heetare = 2.47 aere ) of forests 
along witb South-East Carelia the Salla-Kuusamo di triet and Pet
samo. The total forest area of Finland wa thu dimini hed by 13 %
For the sake of eompari on we might remark that the Jo eorre
sponds to almost a half of the whole of Norwa ,' fore t area. Our 
loss in growing stoek was so great that it i equal to the eutting in 
present-day Finland of a period of almost five rears. As regard the 
saw-mill industry it must he particu!arl ' noted that the Jo 10 

large timber was exceptionall ' great. of logs mea uring over eleven 
inehes it was 22 %- The decrea e in the annual growth wa 4.9 
million solid cubic metres or 11 %- Thi lo wa about twice as 
great as the entire ·early growth of the fore t in Denmark, about 
1 1 / 2 times that of Switzerland' , and about 40 % of Norway's. 

Pre-war Finland' forest area ha been redueed to 21.7 million 
heetares. The whole growing tock now amount · to 1370 million 
solid cubic metres with bark, and the whole annual growth i 
40.9 million solid cubic metres without bark. 

These data, with the exception of the international ompari ·on , 
have been published by Prof. Ilves aio (191!8). 

2) In Finland's circumstanees tho e Jo e whieh re ulted from 
the eession of 'vell-developed, exten ive and varied fore t indu tr:ie 
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of South-East Carelia were very severe. In Kuusamo-Salia and 
Petsamo there were only a few sawmills. The numher of faetories 
lost and their annual production can he seen from the following: 
77 sawmills (200,000 stds), 4 plywood faetori es (45,000 cu.m. ply
wood ), 7 cellulose faetories (390 000 tons cellulose), 7 woodpulp and 
cardhoard faetories (65,000 tons woodpulp and 20,000 tons card
board), 4 papermills (37 000 tons paper) 1 spool and hohhin 
factory (700,000 gross spools and hohhins) and a hrand new rayon 
factory, the only one at the time in Finland. 

According to Pöntynen (1941) the e faetories had in the years 
1936-38 used 15 % of the raw wood consumed hy the entire forest 
industry. The loss sustained h the cellulose faetories consisted of 
1 / 5 of the total productive capacity of this industry. The entire 
productive capacity of the ceded area's forest industries corre
sponds to 4.3 million solid cuhic metre of raw wood, thus almost 
the same amount as the annual growth of the forest lost . 

3) The entire population of thc ceded area moved of their own 
accord into present-day Finland. Their yearly demand for wood 
must he sat i fied from our dimini hed forest area . Therefore the 
same amount of raw wood cannot he ent to the forest industries 
as hefore. From this it follow that the raw material supply to these 
industries has decreased relatively more than the forest area. 

4) The homeless evacuee , who compri ed more than 1/ 10 of the 
co untry's whole population needed new homes and n ew johs. As 
a great part of them were farmer , it was considered necessary to 
let them continue their former occupation. By giving farms to the 
evacuees, the 1945 enactment for the acqui ition of land for them has 
ca used and sti ll cause great changes in land ownership in the 
country and t his in many way affect fore tr and the use of timher. 

a) Th new farms need an enormous number of new buildings, 
for which they need chiefly con truction timber, and this in turn 
reduces the lo gs for the awmill . The lumbet· which goes out for 
the e huildings doe not from the point of our investigation, alter 
things, as it is hut timher pas ing through the mills and thus is to 
he included in the raw materia] of lhe mill . v\ hen farm building 
for the e acuee ends, the e:>..'tra demand for construction timher 
will cease. s this pha e of huilding i hort it can he overlooked 
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in our treatise, although the item is a notable factor for the lumber
ing industry during the few years in question. 

b) In establishing new farms, great areas are taken from the old 
farms, whose fielcls are correspondingly reduced. The earlier total 
fielcl area is thus divided among t man 'more holdings than before. 
The smaller the holdings the more the household wood needed per 
hectare. ln consequence of this the total field area requires more 
household wood than hefore. From the farm forests less wood is 
therefore availahle for market sales than hefore. 

c) On the whole the new farms to he e tablished will receive 
so much forest that their yield should he about clouble the housc
hold requirements of the farm. This fore t is to he taken in the 
first place from the State forests and tho e of indu trial corpora
tions, municipalities and congregation hut exten ivel r also from 
private farms. It is calculated that in virtue of the Land Aequis
ition Act for the evacuees some 1.2 million hectare of forest 
will he neecled, to which figure we mu t add the land that at this 
moment is covered with forest hut will oon he turned into arable 
cultivation :for the new farm . The general urve r of Finnish 
forests (Ilvessalo 1942) showed that the fore t he t taken care of 
were on the average those owned hy industrial corporations and 
church congregations. The State fore t came next. The fore t of 
the private holdings are in a cla s hy them elve being in a much 
poorer condition than the re t. By the Land Acqui ition Act 
great tracts of forests that helong to the he t cared-for group now 
drop into the most poorly cared-for group. Å re ult of this mu t he 
that the yield of the forests so tran ferred will he le than it has 
heen thus far. - rumerous inve tigation have hown that 
the condition of the fore ts owned by priYate per on i on the aver
age better in the larger holding . Owing to the Land .\cquisition _\et 
large tracts of forest land pa s from the larger holdings to the mall
er. One cannot derive from thi any other conclu ion than that in 
this way too, the condition of the fore t ,..,.jJl decline and a a re ult the 
yield will diminishe. 1 have worked out that from thi tran fer of for
est ownership from the indu trial corporation church congregation 
and from the State to private fore t holding- and from the larger 



7 

farm forests to smaller ones, a permanent deficit of one million solid 
cubic metres may arise in the yield . 

5) Especially in consequence of the Land Asquisition Act, but 
partly irrespective of it, becau e of the loss of the arable lands in the 
Province of Viipuri, the clearing of great tracts have been planned 
and alread ' partly undertaken. They will take up considerable 
areas of cxisting fore t land ; and as we can well understand, of the 
most fertile land. It can he calculated that from this a permanent 
deficit of 1 / 2 million olid cubic metres will ensue in the yield of the 
Finnish fore t . 

Settlement arrangement for the evacuees will thus bring forth 
various simultaneous factor influencing the yield and utilization 
of wood, all of which will tend to reduce the amount of wood 
available for thc market . Thi mu t also affect the suppiy- of raw 
wood for the fore t ind u trie . 

The cutting pian for all pre ent-day Finland's fore ts made by 
Lihtonen (1946) for tl1e decade 1948- -7 is 34.5 million solid cubic 
metres without bark annually. "hen we deduct from that the loss 
in floating and the cutting wa te of 1.6 million solid cubic metres, 
there remains for actual u e 32.9 million olid cubic metres. This 
cutting amount i notably smaller than the annual growth. The 
difference i due in the fir t place to the poor condition of the farm 
fore sts and to the obYiou nece ity for increasing their growing 
tock if in thc future we de ire to get more wood from our fore ts 

than at the pre ent moment. 

\ e must now a k how Lihtonen cutting pian· would affect 
the supply of raw wood to our fore t indu trie , if it carried out. 

For this purpo e we fir t haYe to make ome kind of an assump
tion a to how much wood mu t he re erved for other needs annu
all -. To simplif the ta k we as ume that for all other purposes 
than raw materia] for the fore t industries the same quantity of 
wood is re erved a wa u ed in 193 . The e quantities are given in 
the investigation made by 0 ara, Pöntynen and Erkkilä (194 ). 
On one point, however, an alteration ha been made. The house
hold consumption of wood for the country population is calculated 
anew, based on the 1946 population and taking into account the 
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same quantity of wood per person as u ed in 1938. In .this way we 
ohtain the following table: 

In million olid cu bic 
metres without bark 

Export of round wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 
For other uses than raw wood for fore t 

industries 

Balance as raw 'vood for forest industries 

Total quantity availahle . .. .... ... ..... . 

17.7 20.6 

12.3 

32.9 

It must he ohserved that this table doe not include waste wood. 
of which great quantities are used annuall ·. 

The amount of wood available for the indu trie according to 
this tahle, 12.3 million solid cubic metre i tili optimi~tic in ofar 
as it does not take into consideration the prohahle diminution in 
the yield of the forests as a result of the Land Acqui ition Act and 
that it includes 1.3 million solid cubic metre of wood in Lapland 
that with our present means of tran port cannot he hrought to our 
industries. If this amount he deducted, there remain for the indu -
tries only 11 million solid cuhic metre of raw wood. 

For the ~ake of compari on we ma · mention that in 1931 when 
the curtailing effects of th e depre ion on Finni h fore t indu trie 
were at their worst, these industries ' u e of round wood wa 12.7 mil
lion solid cuhic metres, in other word a little more than the a erage 
future amount given in the ahove table. In 1937 ' hen the pro
duction of the forest indu tries wa at it peak it u ed within the 
country's boundaries of that time in all 22.1 million solid cubic 
metres of raw wood. The aforementioned 11 million solid cubic 
metres is only a half of this amount and the 12.3 million olid cubic 
metres shown in the table only 56 % thereof. In 1947 our fore t 

industries already used more raw ,yood than the figure allotted m 
this table. 

The whole capacity of the Finni h fore t indu trie in 194 IS 

estimated to he so great that it would require 26 million olid cuhic 
metres of round raw wood and in addition great quantities of wood 
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waste. \.s to the sawmills the calculation is based on the use of two 
shifts . Compared with the table presented above, this figure shows 
that the calculations projected by us could not supply the forest 
industries constantly with ePen half of the quantity of raw wood 
which its wlwle capacity would warrant. Our sawmill industry 
particularl y is larger than the sustained yield of the forests per
mits. Whereas the quantity sawn at the peak in 1927 was 1.4 million 
standards (within the countr 's old boundaries), the average 
production of lumber for po t-war Finland cannot he kept at 
a rate more than half that fiuure. 

For our forest indu try this state of affairs will be much im
proPed if the export of round wood is stopped and the same amount 
of raw wood upplied to manufactm·ing. Then the quantity of r~w 
wood assured for thc fore t indu tries would almost t•each the figure 
which wa u ed in 1938 within pre ent Finland's houndaries. 

In any case these calculations undeniabl . show that Finland's 
forest industries ha1'e reached a point where round wood is not 
aPailable for export except by ureatly dim.inishing the supply of 
raw wood to her own foresl industries. 

In ofar as our natural condition are concerned, the present 
yield of our fore t can of cour e he greatly increased. \Vhat is 
brought out above trongly empha ize the necessity of taking 
mea ures to this cnd. Onc mu_t oh erve, however, that hy measures 
Lending to improve thc condition of the fore ts more wood in the 
form of increa ed cutting will only be obtained after a generation 
or two and the fore t indu tt·ie of pt·e ent circumstances cannot 
he huilt upon it. 

In the cuttin gs we are not tied to tho e amounts which Lihto
ncn's pian pt·e ent . It i ' in our power to cut cven morc dut·ing the 
coming decade, hut thi will he at the expen e of future cuttings. 
Although we can at our di cretion decrea e or increa e within fairly 
amplc limits the annual cut for a certain number of year , insofar 
as it depend on our fore t re ource , tili the general average 
in the Iong run as well a the po ibilitie for cutting in the future 
are not chan geahle aL will. P rmanent changes for the hetter are 
Lhe result of tediou progre , wherea permanent changes for the 
worse ca n he attained quickl . 
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lf we can lay aside the thought of increasing cuttings 
in the future, we can, without dimini hing our growing 
stock, excecd Lihtonen's pian by 2-3 million solid cubic metres 
annually. 

These limitations of tbe primary J forest industries discussed 
do not concern tbe secondary fore t indu tries or those primary 
industries which use wood waste. 






