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Etukannen yläkuva

Tornator-yhtiön höyryhinaaja Tornator III (1907, 23 x 4,8 m, 250 ihv) hinaamassa nippulauttaa Tikankaivantoon noin vuonna 1920. Tikansaa-
ren läpi tehty kaivanto valmistui Pyhäselän ja Oriveden välille vuonna 1915. Perkaus Oy:n toteuttamalla Tikankaivannon rakentamisella saa-
tiin uitto eroon laivaliikenteestä ja lisäksi uittomatka jonkin verran lyheni ja helpottui; perinteinen Tikansaaren reitti oli näet nippulautoille 
vaikea väylän kapeuden sekä jyrkän mutkan takia. Tornator III siirtyi fuusion myötä vuonna 1932 Enso-Gutzeitin omistukseen ja siitä tuli sit-
temmin Uuno. (Ellei muuta kuvalähdettä ilmoiteta, kuva on kirjoittajan kokoelmista.)

 
Etukannen aliakuva

Metsähallituksen Kevätniemen sahan uitto käynnissä jollakin Pohjois-Karjalan uittojoella 1920-luvun lopulla.  Väylä on kossien, otvien ja ohje-
puomien avulla tehty paremmin uittoon kelpoiseksi.

 
Takakannen kuva

Hevosponttuu eli -ponttoni Kyrösselän rannassa Ikaalisissa vuonna 1905. Keskellä hevosen pyörittämä vorokki, jonka takana näkyy uittomiesten 
ja hevosen suojat sekä kärryt heinäkuormineen. Vasemmalla hinausvarppia käsittelevä ”föörholli-maakari” ja oikealla ponttuun lippu. Ponttuun 
pomo Matti Seitseminen istuu veneen keulassa. – Konealukset korvasivat valtaosin hevosponttuut isommilla vesistöillä 1900-alkuvuosina, mutta 
syrjävesillä ponttuita tavattiin paikoin vielä sotien jälkeen. (Lusto, Heikki-Paavali Salosen kokoelma)
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Hyväksi aluksi

Vuonna 1912 Suomen metsäteollisuudella meni hyvin. 
Puuta uitettiin joku 10 milj. m3, ja uitto oli ylivoimaisesti 
tärkein puun kaukokuljetusmuoto. Uitolla oli kuitenkin 
omat uhkansa – silloinkin – ja siksi joukko maamme joh-
tavia uittomiehiä päätti perustaa oman yhdistyksen. Sen 
alkuperäinen nimi ”Föreningen för allmänna flottnings-
intressen”, suomeksi ”Yhdistys yleisten uittoetujen valvo-
mista varten”, selvitti yhdistyksen tarkoituksen selkeästi. 
Vuonna 1918 nimi kuitenkin lyheni kätevämmäksi Suo-
men Uittajainyhdistykseksi.

Yhdistys toimi pontevasti tarkoitusperiensä eteen, ei-
kä aina ilman tuloksia. Uittajien yhteisten etujen ajami-
sen ohella jäsenistön keskinäisestä kanssakäymisestä tu-
li kulmakivi – väliin ehkä useampikin – yhdistyksen toi-
minnassa. Jäsenmäärä kasvoi alun muutamasta kymme-
nestä satoihin, mikä tarkoitti, että valtaosa teollisuuden 
puunhankinnassa mukanaolleista liittyi ”aatetta tukeak-
seen” yhdistykseen. Eniten jäsenmaksuvastinetta yhdistys 
pystyi tarjoamaan kuitenkin vain pienelle sisäpiirilleen.

Sisaryhdistyksensä Yksityismetsänhoitajat – Industri-
forstmästarna ry:n (vuodesta 1973 Teollisuuden Metsän-
hoitajat) tavoin Uittajainyhdistys harjoitti alusta pitäen 
myös aktiivista tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jonka kruu-
nasivat vuosina 1932–69 julkaistut sisältörikkaat ”Vuosi-
kirjat”. Ja kun yhdistys saavutti vuonna 1962 ”nuoren mie-
hen” iän, julkaistiin Elias J. Purhosen kirjoittama ansiokas 
historiikki ”Viisi vuosikymmentä uiton hyväksi”; se on ol-
lut pohjana tällekin teokselle.

Suomen Uittajainyhdistys kuuluu niihin harvoihin yh-
distyksiin, joilla on alun ohella myös selkeä loppu. Kun yh-
distys todettiin aikansa eläneeksi, se lopetettiin, mikä ta-
pahtui vuonna 2004. Lopetus tehtiin kuitenkin hieman 
poikkeavasti, sillä yhdistys ikään kuin fuusioitiin Teollisuu-
den Metsänhoitajiin ja jäsenistä tuli – elleivät jo olleet – 
Teollisuuden Metsänhoitajien jäseniä ja yhdistyksen varat 
siirtyivät Teollisuuden Metsänhoitajien käyttöön; ne myös 
ovat mahdollistaneet tämän historiikin julkaisemisen.

Uittajainyhdistykselle ehti siis kertyä ikää liki 92 vuotta, 
ja niistä vuosista kerrotaan tässä julkaisussa. Vaikka alku-
kymmenet tulivatkin hyvin kirjatuiksi Elias Purhosen his-
toriikissa, ne on ollut pakko sisällyttää mukaan, olivathan 
ne yhdistyksen varsinaista ”etsikkoaikaa”. Se osuus on kui-
tenkin kirjoitettu nyt jonkin verran lyhyemmin, osin myös 
erilaisena, sillä mukaan on haluttu sisällyttää myös ”uutta” 
vanhaa aineistoa. Varmaan tarkastelunäkökulmakin on hie-
man toinen kuin 50 vuotta sitten, vaikka perustuu samoi-
hin lähteisiin.

Myös uudempi aika pohjautuu pääasiassa yhdistyksen ar-
kistoihin, joiden sisältörikkautta näyttävät uuden ajan tyylit 
ja tekniikat hieman kuihduttaneen. Vaikka ehdin itsekin ol-
la mukana toiminnassa kolme viimeistä vuosikymmentä, ha-
tarat muistikuvani eivät ole aina riittäneet ”totuuden” kirjaa-
misessa. Onneksi yhdistyksen viimeinen puheenjohtaja Harri 
Lallukka ja eräät muutkin hallitusjäsenet ovat pystyneet paik-
kaamaan näitä aukkoja sekä virhetulkintoja. Harrille kuuluu 
muutenkin kiitos siitä, että tämä julkaisu on saatu aikaiseksi.
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Kuten kirjoitustyyliini kuuluu, tässä on viljalti suoria lai-
nauksia, vaikka tiedänkin, etteivät asiansa osaavat sellai-
sia viljele. Niiden runsauteen on kuitenkin kolme hyvää 
syytä: ne tekevät kunniaa aiemmille kirjoittajille, niiden 
kautta vältetään tai ainakin vähennetään virhetulkintoja 
ja lisäksi niillä luodaan aikalaistunnelmaa. Myös joiden-
kin ruotsinkielisten lainausten käyttö on ollut harkittua: 
olihan yhdistys kaksikielinen liki seitsemän vuosikymme-
nen ajan, joten on paikallaan tutustuttaa lukijat aika ajoin 
myös alkuperäislähteisiin ja -kieleen.

Kuvituksen osalta joudun toteamaan samaa kuin Teol-
lisuuden Metsänhoitajien 100-vuotishistoriikissa: ”något 
knapp”. Uittokuviahan Suomessa on varmaan yhtä pal-
jon kuin oli aikoinaan uittoväyliä (lähes 50 000 kilomet-
riä), mutta yhdistyksen toimintaan liittyvät kuvat ovat ol-
leet haussa. Kuten tekstistä käy ilmi, ja kuten yhdistyk-
sen vuosikirjat todistavat, yhdistyksellä on aikoinaan ol-
lut ihan mallikelpoinen kuva-arkisto. Mutta missä se on? 
Olemme siis tyytyneet siihen, mitä on löytynyt. Onnek-
si yhdistyksen ainoa elossa oleva kunniajäsen Elias Purho-
nen oli työvuosinaan innokas valokuvaaja; hän on myös 
dokumentoinut kuvansa sekä luovuttanut ne Luston ku-
va-arkistoon. Eräät muutkin jäsenet ovat hyväntahtoisesti 
tarjonneet kuviaan käytettäväksi.

On ollut ilo ja suorastaan kunnia päästä näin harrasteli-
jauittajana kirjaamaan Suomen Uittajainyhdistyksen vai-
heet painetuksi historiaksi, joskin melko suppeaksi sellai-
seksi. Miten hyvin olen siinä onnistunut, sen voinevat lä-

hinnä ”tosiuittajat” arvioida; heitäkin vielä löytyy. Yritys 
on kuitenkin ollut vilpitön, ja kaikki virheet, joita varmas-
ti on tekstiin jäänyt, ovat tahattomia. Kiitokset vielä ker-
taalleen Harrille, Hemmin Lassille ja muillekin työssäni 
minua avustaneille; Tepa Lallukalle oma kiitos oikoluvus-
ta! Kiitos myös Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n hallituk-
selle, joka suosiollisesti lähti hankkeeseen mukaan. Yhdis-
tyksen sihteeri Markus Strandström on tälläkin kertaa ol-
lut aktiivisin asiassa.

Vuonna 2012 puuta uitetaan ainoastaan Saimaalla ja 
sielläkin vain vajaat miljoona mottia. Silti on hyvä muis-
taa, ettei uiton merkitystä maamme metsäteollisuuden 
kehityksessä voi yliarvioida. Uiton monimuotoinen ja 
värikäs historia ansaitseekin tulla kirjatuksi omiin kan-
siinsa.

Uittajat ovat lähes poikkeuksetta olleet kautta aikojen 
osaavia, rohkeita ja neuvokkaita; sitä kuvaa sekin, että 
maamme uittoyhdistykset keksivät 1970-luvulla kehittää 
uitolle mainion ”sloganin”: ”Se voittaa joka uittaa!” Pä-
tisiköhän se edelleen? Uitto ainakin jatkuu Suomessa, ei 
niin suuresti, mutta kuitenkin.

 Helsingissä toukokuussa 2012
 Esko Pakkanen
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Uiton vaiheita Suomessa

Se elinkeinohaara, jonka kanssa vesitiet valloittanut uitto 
joutui ensiksi pahimpaan ristiriitaan, oli kalastus, jolla oli 
varsin tärkeä merkitys monien vesistöjen, kuten pohjoisten 
jokien ja sisämaankin valtaväylien ranta-asukkaiden talou-
dessa. Luonteensa pakosta nämä kaksi perin erilaista ja toi-
sistaan varsin kaukana olevaa taloudellisen toiminnan muo-
toa joutuivat sangen läheiseen kosketukseen toistensa kanssa, 
eikä ole olemassa mitään mahdollisuutta molempien vapaalle 
yhtaikaiselle harjoittamiselle niin ettei toinen tai toinen jou-
tuisi kärsimään. Paitsi sitä, että uitto hankaloittaa tai ehkäi-
see kalastuksen suoranaisen harjoittamisen, on kalastuspii-
reissä puutavaran uittamalla kuljettamisen sinänsä katsottu 
vesien pilaantumisen muodossa aiheuttavan kalakannan vä-
henemistä tai suoranaista häviämistä. Tämä kysymys oli vuo-
sisatamme ensimäisillä kymmenluvuilla sangen polttava ja 
uhkasi uittotoimintaa melkoisilla taloudellisilla rasituksilla. 
Pääasiassa juuri tämä alote, joka toteutettuna olisi tosin en-
sikädessä käynyt uittotavaran omistajien kukkarolle, mutta 
loppujen lopuksi kuitenkin kiertynyt metsänomistajien kan-
nettavaksi, sai hajallaan ympäri maata toimivat harvat suur-
uittojen päälliköt kuin myöskin uittotoiminnan merkityk-
sen ymmärtäjät puolestaan liittymään yhteistoimintaan uiton 
yleisten etujen ja oikeuksien valvomiseksi.

Näin kuvaili metsät. toht. O. Seppänen syitä Suomen 
Uittajainyhdistyksen perustamiseen vuonna 1937 kirjoit-
tamassaan yhdistyksen 25-vuotishistoriikissa. Oli muitakin 
syitä uittajien keskinäisen yhteistoiminnan ja keskinäisen 
kanssakäymisen lisäämiseen; näistä oli epäilemättä tärkein 
uiton yleisten etujen valvonta. – Ennen kuin ryhdytään te-
kemään selkoa uittomiesten yhteisestä yhdistyksestä, on 
paikallaan tarkastella uiton vaiheita Suomessa – mutta vain 
hyvin lyhyesti.

Vesisahojen aikaan
Majava lienee ollut ensimmäinen puiden uittaja. Mutta no-
peasti ihminenkin oppi käyttämään vesiteitä puitten kuljet-
tamiseen. Assyrialaisten ja babylonialaisten tiedetään uit-
taneen Libanonin seetrejä lautta- tai nippujonoina, ”kuin 
suunnatonta käärmettä”. Myös Raamatussa kerrotaan ku-

ningas Salomon hankituttaneen samaisia seetrejä noin vuon-
na 1000 eaa. Tyyroksen kuningas Hiiram ilmoitti asiasta 2. 
Aikakirjan mukaan näin: Minun palvelijani vetäkööt ne Li-
banonilta alas mereen, ja minä panetan ne meressä lauttoihin 
kuljetettavaksi paikkaan, jonka sinä minulle määräät. 

Antiikin puunhankintaa selvittänyt Olli Makkonen tote-
aa uiton olleen pitkään ainoa keino kuljettaa puuta pitem-
piä matkoja. Hänen mukaansa esimerkiksi useampi rooma-
lainen kirjailija on kertonut puiden uitosta, jota harjoitettiin 
mm. lautoissa Tiber-joella. Edelleen tiedetään, että Meso-
potamian Tigris-joella oli käytetty tukkien kuljetukseen eri-
koista lauttaa, nimeltään ”kalakku”, jossa oli 2–3 kerrosta 
tukkeja. Lautan kantavuuden lisäämiseksi oli sen alle kiinni-
tetty ilmalla täytettyjä lampaannahasta tehtyjä säkkejä.

Uitto yleistyi kaikkialla, missä se oli mahdollista. Loren-
zo Camusso kertoo ”Eurooppalaisessa matkakirjassa 1492” 
havainnoistaan Reinillä: Suuria tukkilauttoja ui jokea alas-
päin, ja niiden päällä kulki myös ihmisiä ja tavaroita. Jo-
en suistossa lautat purettiin ja tukit vietiin sahoille. Uitto-
miehet palasivat hitaasti maitse sinne, mistä olivat lähte-
neet, hakemaan uutta tukkierää. Norjalaiset olivat taas ui-
ton edelläkävijöitä Pohjolassa. Norjasta oli tullut jo paljon 
ennen Ruotsia tärkeä sahatavaran tuottaja, ja heidän uit-
tohistoriansa kerrotaan alkaneen jo joskus ennen 1000-lu-
kua; Ruotsissa taas ryhdyttiin sahaamaan ja samalla myös 
uittamaan vasta muutama vuosisata myöhemmin.

Suomessakin uiton historia on pitkälle sahojen histori-
aa. Vaikka kotitarpeiksi puita oli varmasti uitettu pitkään, 
”kaupallisen” uiton voi sanoa alkaneen samalla kun maam-
me ensimmäiset vesisahat rakennettiin 1500-luvun puoli-
välissä. Emme tosin varmasti tiedä käyttivätkö nämä alku-
sahat virtaavaa vettä tukkien kuljetukseen sahalle ja lauto-
jen kuljetukseen sahalta; näin voi kuitenkin vahvasti otak-
sua. Sahoja rakennettiin vähitellen lisää, ja 1600-luvun lo-
pulla tiedetään niitä olleen noin 200, joista valtaosa sijaitsi 
rannikkoseudulla.

Uitosta on lukuisia mainintoja asiakirjoissa ainakin 
1700-luvulta alkaen. Esimerkiksi Etelä-Suomen vesitiekysy-
myksiä selvittänyt Ulrik Rudenschöld totesi 1730-luvun lo-
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pun matkakertomuksissaan sahatukkien usein pirstoutuvan 
Kymijoen Anjalankoskessa ja ns. Väliväylän soveltuvan kai-
kenlaisen puun uittoon. Kokemäenjoesta hän totesi: Tätä 
vesistöä pitkin, sellaisena kuin se nyt on, ja ellei minkäänlais-
ta kanavointia siellä tehdä, voidaan uittaa ei pelkästään polt-
topuita, vaan myös muutakin puutavaraa, lukuun ottamatta 
mastoja, jotka pituutensa takia vaativat perattuja vesiä.

Vesisahojen pelättiin hävittävän metsät. Siksi sahojen pe-
rustamista ja tuotantoa säädeltiin tiukasti; niiden sallittiin 
sahaavan enintään vain satoja tai muutamia tuhansia tukke-
ja vuodessa. Toki sahoille myönnettyjen tukkikiintiöiden eli 
privilegioiden ylittäminen oli yleistä, ja 1800-luvulta on use-
ammankin sahapatruunaan suuhun laitettu tokaisu: ”On 
mahdotonta olla samanaikaisesti rehellinen ja liikemies.” 

Vaikka tukkeja uitettiin lukuisissa vesistöissä, uittomää-
rät jäivät vielä vesisahakaudella melko vähiksi. Sahoja ei ol-
lut 1800-luvun puolivälissä enempää kuin 1600-luvun lo-
pullakaan, mutta ne olivat jo selvästi suurempia, silti edel-
leen enimmäkseen melko pieniä. Niinpä sahojen tarpeisiin 
on arvioitu uitetun vuosittain ainoastaan vajaat miljoona 
tukkia eli ehkä noin 0,5 milj. m3, ei sen enempää. 

Vuonna 1851 tehtiin selvitys metsien tilasta Suomessa. 
Samalla kyseltiin kruununnimismiehiltä myös puutavaran 
kuljetusoloista, jotka vaihtelivat eri puolilla maata. Mat-
ti Peltosen tekemässä yhteenvedossa todetaan esimerkik-
si etelärannikon tilanteesta näin: Tukin uittoa harjoitettiin 
mm. Somerolla, missä sahatukkeja uitettiin sekä oman pi-
täjän sahoille että eteläisimmille sahoille Marttilaan. Uitto-
kuljetuksia käytettiin myös hirsien ja halkojen kuljetukseen 
ylempää Someron kirkolle sekä samoin pelkkojen ja lankku-
jen kuljetukseen Turkuun. Porvoon seudulta tukkeja uitettiin 
lauttoina Helsinkiin ja sen edustalla olevaa Viaporiin. Har-
rastettiin siis meriuittoakin. Lauttoja todennäköisesti hinat-
tiin niillä 25–50 sylen vetoisilla jahdeilla, joilla polttopuutkin 
kuljetettiin kaupunkeihin. 

Kymijoen vesistössä uittoa harjoitettiin eniten, ja myös 
uittomatkat olivat pitkiä, jopa yli 50 peninkulmaa, mikä 
johti usein kaksi vuotta kestävään uittoon. Päijänteellä kul-
jetetut lautat olivat melkoisen suuria: Yhteen lauttaan meni 
noin 10 000 tukkia. Varppaus Päijänteen päästä päähän kes-
ti koko kesän. Kemijoella oli taas ollut kahdenlaista uittoa. 
Ensiksi uitettiin sahatukit syvällä sisämaassa sijaitseville sa-
hoille. Nämä olivat Meltaus, Sinettä ja Hakoköngäs. Valmis 
puutavara uitettiin sitten lauttoina Kemiin.

Myös lautoja uitetti in
Vesisahojen aikaan siis uitettiin tukkien ohella myös lauto-
ja ja lankkuja. Jorma Ahvenainen kertoo sahateollisuuden 
historiassaan kahdesta Viipurin lähelle 1720-luvulla perus-
tetusta Noskuan sahasta. Sahojen tuotanto kuljetettiin lai-
vattavaksi Viipuriin, talvisaikaan reellä ja kesällä uittamal-
la. Jos käytettiin uittoa, matkalla oli sivuutettava yhdeksän 
koskea, joista peräti viidessä oli lankkujen ja lautojen annet-
tava mennä omia aikojaan kosken mataluuden takia ja vain 
neljässä voitiin laudat päästää alas lauttoina. Uitto oli kui-
tenkin noin neljänneksen maakuljetusta halvempi menette-
ly. Lautojen uitto, niin ”epäterveellistä” kuin se olikin itse 
tuotteelle, jatkui paikoin 1900-luvun alkuun. 

Iijoella kuljetettiin niin tukki- kuin lautalankkujen pääl-
lä tervaa, mistä Oulun Wiikko-Sanomia kertoi kesäkuus-
sa 1857 näin: Taiwalkoskelta. Palkkien, hirsien, laiwakaluin, 
plankkuin, lauttain ja terwan kuletus Iinjokea ja ojia myöten 
on käynyt joksikin hywästi, waikka koskissa on särkynyt laut-
toja. – Kaluin hinnat owat olleet Iissä isompia kuin tänä ai-
kana on saatettu olettaakaan. Säkkisen maalla Kurjen kylässä 
oli muutamille lauttamiehille joutunut wiina wastukseksi ja 
wienyt rahat ja kengät, jonka wuoksi miesten täytyi kerjäläi-
sinä kesken palata nälkäiseen kotiinsa lauttakeinolta.

Moni muukin saha joutui uittamaan tuotteensa. Eikä 
lautojen uitto rajoittunut pelkkiin jokiväyliin, vaan niitä 
hinattiin järvilläkin tukkien tapaan. Saimaalla Konnuksen 
ja Taipaleen kanavista kuljetettiin 1840-luvulla uittaen yli 
200 lautalauttaa vuodessa. 

Höyrysahat tekevät Suomesta uittomaan
Vasta höyrysahojen myötä uitto saavutti suuren laajuu-
tensa. Vuonna 1857 sallittiin höyrysahat ja neljä vuotta 
myöhemmin sahaustoiminta vapautettiin lähes kokonaan. 
Nämä toimet mahdollistivat sahaliikkeen muodostumi-
sen teollisuudeksi. Maamme ensimmäinen höyrysaha lähti 
käyntiin Iijoen suulla vuonna 1860. Puuta käytettiin Suo-
messa noihin aikoihin 15–20 milj. m3, mutta siitä kotitar-
vepuun osuus oli ainakin neljä viidesosaa.

Samoihin aikoihin myös valtiovalta alkoi kiinnostua 
metsäomaisuudestaan ja sen kaupallisesta hyödyntämises-
tä. Metsänhoitohallituksen ylijohtaja G.W. Gyldén teki 
kesällä 1859 kiertomatkan Pohjois-Suomen metsiin. Hän 
totesi monin paikoin jokien varsilla olevan runsaasti met-
siä, vieläpä sellaisia, joissa puiden keskikoko oli peräti 40 
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kuutiojalkaa. Näiden puiden uittamisen ylijohtaja laski 
maksavan vain 3…6 kopeekkaa tukkirungolta, parhaim-
millaan tätäkin vähemmän ja totesi raportissaan: Puiden 
kuljetusta Pohjanlahden rannoille helpottavat suuressa mää-
rin iso joukko jokia ja vesistöjä, joita on tässä läänissä, mut-
ta erityisesti voimakas kevättulva, mikä tarjoaa tähän vuo-
denaikaan tavattoman nopean ja vaivattoman lauttauksen. 
Sellaisissa kuljetuksissa, pitkin selviä vesistöjä, voidaan ylei-
sesti edetä kahdeksan peninkulmaa vuorokaudessa. - - Mut-
ta tämä edullinen kuljetus rajoittuu ainoastaan kevättulvan 
aikaan ja suurempiin selviin vesistöihin; sitävastoin lauttaus 
järvien yli ja puroissa, hankalien väänteiden ja kivisten kos-
kien kiusaamana, tulee paljon kalliimmaksi. 

Ei uitto edes helpoissakaan virroissa aina käynyt näin 
yksinkertaisesti. Tämän totesi myös senaattori Fabian Lan-
genskiöld kierrettyään vuotta myöhemmin Suomea. Ra-
portissaan Langenskiöld käsitteli myös uittoa sekä Gyldé-
nin kalkyyleja: Mitä taas tulee lauttausoloihin, ovat ne to-
siaankin Suomessa edullisemmat kuin kenties useimmissa 
muissa maissa sen johdosta, että puutavaran hankkimisek-
si kaukaisimmiltakin seuduilta, äärettömän harvoja poikke-
uksia lukuun ottamatta, tarvitaan maakuljetusta enimmil-
lään 5 virstaa; sekä että vesistöt pystytään saattamaan laut-
taamiskelpoisiksi kaikkialla verrattain vähin kustannuksin, 
etenkin sitten kun metsävirkakunta on ehtinyt harjoittamaan 
työhönsä tottuneen uittoväen. Mitä tulee erityisesti suurim-
piin jokiimme, niin uskoisin että lauttaus on jo nyt mahdol-
lista kaikkialla, joskin sitä tosin voitaisiin eräin vaikeammis-
sa koskissa tehtävin perkauksin merkittävästi helpottaa. Olen 
kumminkin sitä mieltä, että Valtioneuvos Gyldénin laskelma 
tukkien hankintakustannuksista rannikolle on liian alhai-
nen mitä tulee niin aikaan kuin lauttauskustannuksiin. Nii-
den tietojen perusteella mitä minä onnistuin hankkimaan, 
voidaan, sortumatta aliarvioon, arvioida että lauttaus ai-
van kaukaisimmiltakin seuduilta voidaan toimittaa kahdes-
sa vuodessa. Tilanne on nimittäin sellainen, että suurempien 
jokien alajuoksusta on mentävä läpi ainoastaan keväällä en-
nen kuin tulva alenee, jolloin kalastuslaitokset pystytetään. – 
Langenskiöld arvioi, että uitto maksaisi 10 kopeekkaa tuk-
kia ja vuotta kohden. 

Valtiovalta ryhtyikin tämän jälkeen eräiden uittoväylien, 
mm. Kymi- ja Kemijoen, perkaustöihin, tosin melko vähäi-
siin. Toki jo 1700-luvulta alkaen oli jokia yritetty perata osin 
myös uittoa varten; perkaustöitä oli tehty myös yksityisten 

sahanomistajien toimesta. Väylätyöt lisääntyivät jonkin ver-
ran 1800-luvun loppua kohden, ja myös Metsähallitus toimi 
uittoväylien rakentajana, eli kuten Martti Hertz toteaa viras-
ton historiassaan: Tällaisten [yli-ikäisten metsien] hakkausten 
yhteyteen liittyivät myöskin uittoväylätyöt, joita kruununmail-
la suoritettiin osaksi metsähallinnon toimesta senaatin myöntä-
mien vähäisten määrärahojen avulla tai kruunun metsätorppa-
rien verotöinä, osaksi yksityisten sahanomistajien tai puutava-
rayhtiöiden kustannuksella.

Höyrysahojen tulo merkitsi sahatavaran tuotannon mää-
rän tuntuvaa kasvua. Tätä tapahtui erityisesti 1870-luvul-
la, ”suuren tukkihuimauksen” myötä. Sahatavaran kysyn-
tä Euroopassa kasvoi tuntuvasti ja Suomeen perustettiin 
1880-luvulle tultaessa pitkälti toista sataa uutta sahaa, joista 
valtaosa oli höyrysahoja. Myös sahojen koko oli huomat-
tavasti suurempi kuin aiemmin. Suurimmat sahakeskitty-
mät syntyivät Kymijoen ja Kokemäenjoen sekä pohjoisten 
jokien suualueille. 

Valtaosa sahojen tuotannosta meni vientiin, ja Suomes-
ta tuli sahatavaran merkittävä vientimaa. Markku Kuisma 
toteaa kehityksestä: Oli ehkä maita, jotka olivat yhtä yksi-
puolisesti riippuvaisia yhdestä päätuotteestaan kuin Suomi 
puustaan. Mutta missään muualla juuri sahateollisuuden ja 
koko metsäsektorin rooli maan kokonaisviennissä, tuotanto-
rakenteessa ja kansantaloudessa ei ollut yhtä hallitseva kuin 
Suomessa. – 1800-luvun lopulla Suomessa tuotettiin saha-
tavaraa yli 2,5 milj. m3, josta noin 90 % meni vientiin; se oli 
lähes puolet koko viennin arvosta.

Isot uitot alkavat
Sahatavaran tuotannon kasvun myötä lisääntyi myös uiton 
ja uittajien määrä. Uittomatkat alkoivat pidetä ja ruuhkia 
ilmetä väylillä, mistä Ahvenainen toteaa: Tukkeja käytet-
tiin nyt kymmeniä tuhansia siinä, missä ennen oli kulunut 
pari tuhatta [sahaa kohden]. Suuret höyrysahat olivat ran-
nikoilla, mikä moninkertaisti kuljetusmatkan. Mitä enem-
män tukkeja kului, sitä kauemmaksi hankinta ulottui. Uit-
tomatkat venyivät sadoiksi kilometreiksi. Sellaiselle matkal-
le mahtui monia kapeikkoja, ja viimeisenä osana tiestä oli 
ahdas joki. Jokaisen lauttaajan puiden tulo perille sulan ve-
den aikana ei ollut tukkimäärän kasvaessa enää itsestään sel-
vää. Siksi monella uittoväylällä oli siirryttävä yhteisuit-
toon, missä kaikkien uittajien puut uitettiin samanaikai-
sesti ja puut eroteltiin jokisuulla – tai jo ennenkin – puihin 
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lyötyjen merkkien mukaan. Näin säästettiin niin aikaa kuin 
markkoja. Yhteisuittoa tiedetään harjoitetun jossain määrin 
jo 1700-luvulla, mutta virallisesti yhteisuitto alkoi vuon-
na 1873 uuden uittoasetuksen voimaantulon myötä. Niin-
pä kotkalaiset sahaliikkeet Ahlqvist, Gutzeit, Hackman ja 
Wahl tekivät 1. maaliskuuta 1873 sopimuksen tukkiensa 
yhteisuitosta Kymijoessa. Jo tuona ”harjoitteluvuotena” oli 
osakkaiden tukkeja uitossa 0,7 milj. kappaletta, seuraava-
na vuonna liki kaksi kertaa tämä määrä. Tuolloin yhteistyö 
muutettiin yhtiömuotoon, syntyi Kymmene Flötningsbo-
lag (Kymin Lauttausyhtiö), joka huolehti myös muiden 
kuin osakkaittensa tukkien uitosta Kymijoessa.

Myös porilaiset ryhtyivät samoihin aikoihin yhteisen ui-
ton asialle. Seudun johtavat sahapatruunat kokoontuivat 27. 
maaliskuuta 1873 Rosenlew-yhtiön konttoriin, ja kokoukses-

ta tehty pöytäkirja alkoi: Päätettiin muodostaa yhteinen tukin- 
uittoyhtiö ja yhteisesti uittaa puut Nokian koskesta. Mikäli 
näyttäisi olevan Yhtiölle edullisempaa ryhtyä yhteiseen uittoon 
jo yllä mainitun kosken yläpuolella, tulisi tulevan päällikön 
saada päättää siihen ryhtymisestä. Vaikka puhuttiinkin uit-
toyhtiöstä ja myös toimittiin yhtiön nimissä, virallisesti Ko-
kemäenjoen Lauttausyhtiö perustettiin vasta vuonna 1876.

Seuraavat uittoyhtiöt perustettiin 1880-luvulla, ja vä-
hitellen niiden määrä kasvoi, erityisesti vuoden 1902 ve-
sioikeuslain jälkeen, jonka myötä yhtiöistä tuli yhdistyk-
siä. Enimmillään Suomessa toimi 32 uittoyhdistystä, joi-
den toimialueiden ja samalla usein myös toiminnan laa-
juus vaihteli suuresti.

Sahoja tuli koko ajan lisää, vaikka toimialan suhdanne-
vaihtelut olivatkin suuria. Suomessa oli 1900-luvun alussa 

Kyröskoski oli Imatran ohella yksi maamme matkailunähtävyyksistä 1700-luvulta alkaen. Kuva vuodelta 1872, jolloin kosken ääressä olleiden 
myllyjen rinnalle ryhdyttiin rakentamaan puuhiomoa. Koskeen rakennettiin sittemmin uittoa varten uittoränni. (UPM)
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lähes 500 sahaa, jotka käyttivät puuta runsaat 5 milj. m3. 
Tästä valtaosa uitettiin. Lisäksi puuta toimitettiin vesitse 
1860-luvun lopulla alkunsa saaneen ja nopeasti melko laa-
jaksi kasvaneen massa- ja paperiteollisuuden tarpeisiin se-
kä vientiin; myös polttopuuta uitettiin, joskin vähemmäs-
sä määrin. Uittomäärän arvioidaan nousseen 1900-luvun 
alussa noin 5 milj. m3:iin.

Uittolainsäädäntö 
Vuonna 1873 uitto ”laillistettiin”. Silloin annettiin ensim-
mäinen nimenomaan uittoa koskeva asetus. Toki valtaväylä-
käsitteen myötä olivat puutavaranomistajat jo 1400-luvul-
la saaneet oikeuden antaa virran viedä puitaan. Valtaväylä 
(”kungsådran”) oli se osa virtaavaa vettä, jota ei saanut es-
tää, ja sen tehtävänä oli keskiajalta 1700-luvun alkupuolel-
le vaelluskalojen esteettömän kulun turvaaminen, tulvien 
estäminen ja tietyssä määrin myös kulkutien turvaaminen. 
Vuonna 1766 annettiin kalastusta koskeva säädös. Sen mu-
kaan valtaväylä oli pidettävä avoinna ja vapaana kaikista 
esteistä kaikkina vuodenaikoina kaikissa vesistöissä, jois-
sa sellainen oli ollut ennestään. Sitä viisi vuotta myöhem-
min seuranneessa Kuninkaan määräyksessä valtaväyläksi 
luettiin myös uittoväylä (”flottled”), ja jokaisella oli oikeus 

”Päätettiin muodostaa  
yhteinen tukinuittoyhtiö 
ja yhteisesti uittaa puut 

Nokian koskesta.”
-Rosenlew-yhtiön kokouspöytäkirja, 1873

Myös etelärannikon joet palvelivat uittoväylinä. Vantaanjoella tiedetään uitetun ainakin jo 1700-luvun alussa, mutta tämä kuva on 1890-luvulta. 
(Helsingin kaupunginmuseo)
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uittaa sellaisessa puutavaraa. Varsinaisen uittoasetuksen-
sa (”Förordningen om Allmän Flottled”) Ruotsi sai vasta 
vuonna 1880. 

Suomessa vanha Ruotsin lainsäädäntö säilyi myös uiton 
osalta voimassa senkin jälkeen kun Suomi oli liitetty osak-
si Venäjän keisarikuntaa vuonna 1809; niin myös uitto-oi-
keuksia koskevat tulkinnat.

”Keisarillisen Majesteetin Armollinen asetus metsän-
tuotteiden lauttauksesta” tuli voimaan 1.5.1873, ja sen 1. 
pykälä alkoi seuraavasti: Jokaisessa järwessä, kymessä, wir-
rassa, joessa, salmessa tahi muussa luonnollisessa wesistössä, 
missä käy lautata, saakoon jokainen, noudattamalla mitä tä-
mä asetus määrää, toimittaa metsäntuotteiden lauttaamista.

Asetus antoi hallintoviranomaisille oikeuden vahvistaa 
vesistökohtaisia uittosääntöjä, jollaiset edellytettiin laadit-
taviksi kaikille merkittäville vesiväylille, joissa oli tarkoi-
tus uittoa harjoittaa. Lauttaussäännössä määriteltiin mm., 
miten uitto oli väylässä järjestettävä ja miten ja kenen toi-
mesta väylä uittokuntoon laitettava. Lauttaussäännön laa-
dintaa edelsi virkamiestyönä tehty katselmusvaihe lausun-
to- ja valitusprosesseineen. Oulun läänin maaherra vah-
visti maamme ensimmäisen lauttaus- eli järjestyssäännön 
vuonna 1874 Kemijoelle, Rovaniemen ja jokisuun välisel-
le jokiosuudelle. 

Useimmiten lauttaussäännön aikaansaanti vei enem-
män aikaa. Esimerkiksi kun senaatti määräsi elokuus-
sa 1873 säännön tehtäväksi Kymijoelle, ja Päijänteen piiri-
insinööri Charpentier teki tarvittavat katselmukset kesinä 
1874–75, niin lainvoimainen lauttaussääntö tuli voimaan 
vasta keväällä 1880. Siinä säädettiin mm: Sahatukit, polt-
to- ja hiomopuut, tulkootpa ne Kymenjokeen missä paikassa 
tahansa, ovat yhteisuiton alaiset ja pitää uitosta huolen yhtiö 
erityisen uittopäällikön avulla. 

Kymijoen uittosäännön hidas valmistuminen ei ollut 
mikään poikkeus. Niinpä kun Kemijoen lauttaussäännön 
uusinta pantiin vireille vuonna 1900, se valmistui vasta 
vuonna 1921. Eikä vesiasioiden käsittely ole senkään jäl-
keen juuri nopeutunut.

Vuonna 1902 säädettiin uusi vesioikeuslaki, jonka sisäl-
töä ”Uusi Suometar” selosti näin:

Wesioikeuslain säädökset lauttaamisesta perustuwat pää-
asiallisesti niihin periaatteisiin, jotka owat nykyään woimas-
sa olewan asetuksen perustuksena. Siten pysytetään se periaa-
te, että lauttaamista wesistössä saadaan toimittaa walta- ja 

kulkuwäylän ulkopuolellakin, wedenomistajalla olematta oi-
keutta korwauksen saantiin weden käyttämisestä, ellei wa-
hinkoa tahi haittaa lauttaamisen kautta hänelle tehdä. Niin-
ikään on maanomistaja welwollinen muun muassa sallimaan 
lauttausmiehistön astua hänen rannalleen sekä laskea lautta-
tawara rantaan, jos se lauttauksen toimittamista warten on 
tarpeellista. Toiselta puolen koettaa uusi laki paremmin pi-
tää huolta maanomistajan oikeudesta niissä monenlaatuisissa 
wastakkaisten etujen yhteensattumuksissa, joita lauttauksen 
wuoksi syntyy hänen ja puutawaranomistajan wälillä.

Vuoden 1902 laki korosti Metsähallituksen asemaa, kos-
ka asetuksessa määrättiin Metsähallitus toimeenpanevak-
si viranomaiseksi uittosääntöjen laatijana. Metsähallituk-
sen ylitirehtööri P.W. Hannikainen lähettikin huhtikuus-
sa 1904 kiertokirjeen ”Metsähallituksen ja metsänhoita-
jien alotevelvollisuudesta lauttaussääntöjen aikaansaami-
seksi”. Siinä viitattiin asetukseen, että jollei vesistöä varten, 
jossa lauttauksen katsotaan olevan järjestettävän, ole vah-
vistettua lauttaussääntöä, Metsähallituksen tulee ryhtyä sitä 
varten tarpeelliseen toimeen, mitä paitse mainitun vesioikeus-
lain 2:n luvun 4 §:ssä olevien säännöksien mukaan semmoi-
sissa vesissä, joissa on jonkunarvoinen liike taikka on sulku, 
arvokas laitos tahi muu kalliimpi laite taikka harjoitetaan 
melkoisempaa kalastusta, ei saada ryhtyä lauttaukseen, en-
nenkuin sen toimittamisen tapa ja järjestys on hakemuksesta 
vahvistettu lauttaussäännöllä.

Metsähallituksen metsänhoitajien tuli tehdä esitykset 
uusien uittosääntöjen laatimistarpeesta sekä tarvittaessa 
myös voimassaolevien sääntöjen muuttamisesta. Lisäksi 
muistutettiin aiemmista ohjeista, joiden mukaan metsän-
hoitajien tuli huolehtia siitä, että puutteelliset uittoväylät 
eivät saaneet estää puiden myyntiä valtionmetsistä. Tätä 
varten metsänhoitajan tulee hyvissä ajoin ennen näitten puit-
ten myyntiä Metsähallitukselle tehdä ehdotus tällaisten vesien 
saattamisesta uittokelpoiseen kuntoon ja järjestyssäännön laa-
timisesta lauttaukselle niissä.

Vesioikeuslaki korvautui pitkän valmistelutyön jälkeen 
vuoden 1962 vesilailla. Siinäkin uittoa koskevat säännök-
set säilyivät suurelta osin vuoden 1873 uittoasetuksen sekä 
vuoden 1902 vesioikeuslain mukaisina.

Uitto ei ollut ainoa vesien käyttäjä
Uittotoiminnan laajentuminen lisäsi ristiriitoja muiden 
vesien- ja rannankäyttäjien ja -omistajien kanssa. Ka-
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lastuksesta tuli uiton päävastustaja, eli kuten Ahvenai-
nen kirjoittaa: Asutuksen tihentyessä alkoi jokivarsilla olla 
yhä enemmän myös muita intressinomistajia, joiden edut 
törmäsivät sahanomistajiin niin kuin tukit lohipatoihin. 
Erityisen nurjamielisesti suuruittoon suhtautuivat kalas-
tajat, huolissaan siitä, että kalat kieltäytyisivät uimasta 
samoissa vesissä tukkien kanssa ja että tukkien kuoret li-
kaisivat ja muuttaisivat vedet sekä lopulta mataloittaisi-
vat ne kaloille ja kalastukselle kelpaamattomiksi. Kalas-
tus oli pitkään niskan päällä jokiväylien käyttökiistoissa, 
ja niinpä lohen- ja siianpyynti joen lähes kokonaan sul-
kevilla padoilla rajoitti uittoa erityisesti pohjoisen, mut-

ta myös muissa tärkeissä uittojoissa. Rajoituksista vapau-
duttiin aikanaan rahaa vastaan, sittemmin vesilainsäädän-
nön myötä. 

Erityisesti puiden kuoresta kehkeytyi monet riidat. Vuo-
den 1873 asetus ei määrännyt tuliko puut kuoria ennen 
uittamista, mutta lähes poikkeuksetta kaikissa uittosään-
nöisssä näin määrättiin tehtäväksi. Kustannusten takia 
kuorintamääräystä ei aina noudatettu, ja vaikkei säädöstä 
kovin tarkkaan valvottukaan, uittajat saivat maksaa mo-
net sakot. Kuoren haitoista tehtiin useita, tuloksiltaan 
ristiriitaisia selvityksiä. Ne johtivat aikanaan korvauksiin 
sekä siihen, että uittajille asetettiin kalanistutusvelvoittei-

Keisari Aleksanteri I vahvisti huhtikuussa 1861 asetuksen ”Keisarillisen Majesteetin armollinen sääntö sahalaitosten asettamisesta ja käyttämi-
sestä Suomessa”. Se alkoi näin: ”1 §. Kaikissa tätä ennen laillisesti asetetuissa myönti- ja kotitarve-sahoissa, sekä myöskin kaikissa vasta asetetta-
vissa saha-laitoksissa, saadaan koko vuoden pitkään, sekä kotitarpeiksi että myötäviksi, rajoituksitta ja esteettömästi sahata kaikenlaisia puuta-
varata plankuiksi, battens-puiksi, laudoiksi, palkeiksi, parruiksi, sleepers- eli rautatien-palkeiksi y.m. omistajan mieltä myöten. Tämän johdosta 
ei ole tästälähin mitään väliä myönti- ja kotitarve-sahoilla, eikä myöskään sitä rajoitusta, sahaamisen ja saha-teräin määrässä, josta varemmin 
tulleissa asetuksissa ja ennestään olevien saha-laitosten lupa-kirjoissa säännetään.” Jo vuosi tätä ennen oli maamme ensimmäinen höyrysaha ra-
kennettu Iijokisuulle. Höyrysahojen myötä kasvoi myös tukkien uitto aivan uusiin mittoihin. Kuvassa Tikkala Oy:n höyrysaha Muhoksella Ou-
lujoen varrella 1910-luvulla. (Oulun maakunta-arkisto)
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ta. Vasta vuoden 1962 vesilaki mahdollisti kuorimatto-
man puun uiton, senkin eräin rajoituksin.

Myös rannanomistajat valvoivat kärkkäästi etujaan ja 
olivat vaatimassa korvauksia uiton aiheuttamista vahin-
goista – hekin väliin ilman aihetta. ”Satakunta” kirjoitti 
kesäkuussa 1892 Lassilasta: Tukinuitto on parhaillansa ky-
lämme läpi juoksewassa joessa, ja saattaa rettelöidä rantain 
sekä tukkien omistajain kesken. ”Syyniä” on pidetty kummal-
takin puolelta ja tyytymättömät uhkaawat käräjillä etsiä oi-
keuttansa. Eiköhän sitäkin tointa saisi lailla rajoitetuksi, et-
tä moiset riidat ja epäpuraisuudet tulisiwat estetyksi; taikka 
kumpikin, niin rantain kuin tukkien omistajat weljellisessä 
rakkaudessa sopisiwat keskenänsä, omatunto kullakin tuo-
marina. Kyllä asioista sovittiinkin, mutta myös riideltiin. 
Uittoasioita koskevia käräjäjuttuja on ollut tuhansittain, ja 
monet niistä käsiteltiin ylintä oikeusastetta myöten. 

Riitoja syntyi myös vesiliikenteen kanssa. Laivayhtiöt 
valittivat uiton tukkivan laivaväylät, mutta melko usein 
taidettiin selvitä ”kovaäänisellä puheella”, kuten tässä-
kin Tampereen Sanomien kertomassa tapauksesta Mänt-
tä-laivan matkalta vuonna 1879: Juuri kun piti Wilppulan 
rantaan päästämän tuli wähäinen este eteen. Huutoniemen 
salmessa lepäili muuan ulkomaille jalostettuna matkustawa 
kauppatawaran laji, joka seisautti laiwan tunnin ajaksi ma-
talalle. Se oli tukkilautta ja siinä kuuluu olleen 9 000 tukkia. 
– Uittajat kahistelivat myös keskenään, ehkä yllättävänkin 
paljon, eivätkä riidat koskeneet pelkästään uittojärjestystä 
puro- ja sivuväylillä.

Sotien välillä alkanut vesivoiman rakentaminen toi omat 
kiistansa uitto- ja voimamiesten välille. Erimielisyydet li-
sääntyivät sotien jälkeen, kun uusia voimalaitoksia ryh-
dyttiin kiivaasti rakentamaan. Kun vanha vesioikeuslaki ei 
tuntenut vesivoimaa, uitto oli joutumassa pahasti voima-
miesten ”jyräämäksi”, kunnes vuoden 1962 vesilaki alkoi 
selkeyttää uiton ja voimatalouden suhteita.

Sittemmin ja tätä nykyä uiton pahimmat vastustajat löy-
tyvät kesämökkiläisistä, mistä Veikko Lammassaari kirjoit-
ti vuonna 2002: Suomessa on noin 400 000 kesämökkiä, joten 
niitä riittää joka niemen notkoon ja saarelmaan. Vaikka uit-
to on jo 150 vuoden ajan kuulunut olennaisena osana suoma-
laiseen vesistöluontoon, häiriintyvät jotkut kesämökkiläiset jär-
ven selällä puksuttavan uittohinaajan äänistä, puhumattakaan 
siitä, että puutavaran veteenpanopaikka tulisi näkö- tai kuu-
loetäisyydelle heidän mökiltään. Tästä nousee ankara vastustus. 

Miten uitetti in
Puita on uitettu lähes kaikkialla, missä on ollut vesiä; 
etenkin isoissa mutta myös uskomattoman pienissä vesis-
sä. Myös merellä. Puumäärien kasvu lisäsi myös uittoväyli-
en määrää erityisesti latvavesillä. Enimmillään lasketaan 
Suomessa olleen peräti lähes 50 000 kilometriä uittoväyliä; 
tietenkään kaikki eivät olleet samanaikaisesti käytössä. Yh-
teisuittoväyliä oli enimmillään liki 15 000 kilometriä. 

Miten uitto tapahtui vesisahojen aikaan, siitä ei ole tar-
kempia kuvauksia; ilmeisesti koko lailla samaan tapaan 
kuin myöhemminkin – ajan tekniikan rajoissa. Puroissa ja 
joissa tukit uitettiin virtaavan veden voimalla irrallaan tai 
lautoissa. Toimeen ryhdyttiin heti vesien vapautuessa, ku-
ten I.K. Inhakin kirjoitti vuonna 1896: Kun tukit on talvel-
la kaadettu ja vedetty uittoväylän varrelle, niin aikaisin ke-
väällä, heti purojen auettua, aljetaan niitä uittaa isommille 
vesille. Se työ on kiireellä tehtävä, sillä vesi alenee nopeaan, 
ja monikin latvajoki käy sitten jälleen niin matalaksi, että 
pölkkyjen on odottaminen seuraavaa kevättä, elleivät tulvalla 
ehdi alas. Vesi olikin purouittojen niukkuushyödyke ja se 
oli käytettävä hyödyksi. Siksi latvavesien uittoon tarvittiin 
myös uittomiehiä, ja usein kosolti. Muutaman kilometrin 
mittaisella purouittoväylällä saatettiin tavata kymmenit-
täin miehiä puitten kulkua ohjaamassa.

Lähes poikkeuksetta oli väylä myös laitettava uittokun-
toon, sillä harva puro tai joki kelpasi sellaisenaan tukkeja jo-
kisuulle viemään. Purouomaa oli perattava poistamalla sii-
tä kiviä, kaatuneita puunrunkoja ja pohjaliekoja sekä mui-
ta esteitä. Lisäksi siihen oli rakennettava erilaisia uittolaittei-
ta helpottamaan puitten kulkua vaikeimmissa kohdin; puo-
mit, otvat, kossat ja suisteet olivat tavallisimpia uittolaitteita, 
ja tietysti uittopadot eli -tammet, joilla kerättiin ja säännös-
teltiin vettä. Pahimpiin koskipaikkoihin jouduttiin raken-
tamaan uittorännejä, jotka saattoivat olla jopa useita satoja 

Lohen- ja siianpyynti joen  
lähes kokonaan sulkevilla  

padoilla rajoitti uittoa  
erityisesti pohjoisen, mutta  

myös muissa tärkeissä uittojoissa. 
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metrejä pitkiä, ja väyliä saatettiin myös oikoa kanavien avul-
la. Irtouittosuman kulkua säädeltiin vastuilla, joilla suma py-
säytettiin aina tarvittaessa. Ne olivat väylän poikki vedettä-
viä puomituksia, isoilla väylillä hyvinkin järeitä ja moninker-
taisia. Kevättulvan, patojen ja väylärakenteiden avulla puuta 
pystyttiin uittamaan vähäisissäkin puroissa, mutta tulvavettä 
tarvittiin usein isompiinkin jokiin.

Väylien perkaukset ja kuntoonlaittamiset moninkertais-
tuivat 1900-luvulla. Uittoväylien rakentamisessa olivat osal-
lisina niin yksityiset uittajat, näiden muodostamat per-
kausyhtiöt ja uittoyhdistykset kuin myös valtiovalta, al-
kuun lähinnä Metsähallitus. Väylätöillä tavoiteltiin uiton 
nopeutumista ja ruuhkien estämisestä. Silti ruuhkia tah-
toi syntyä ajoittain. Kemijoen suurin ruuhka oli kaike-
ti vuonna 1901, jolloin Petäjäskoskeen ruuhkautui runsaat 
300 000 tukkia. Ruuhkaa purettiin kolmisen viikkoa ja sen 
lopulta purkautuessa siinä hukkui kolme miestä.

Lisäksi tarvittiin erottelulaitteita jokisuille ja väliin mat-
kan varrellekin, kun puut uitettiin yhteisuittona. Erotteluil-
la puut lajiteltiin omistajittain puihin lyötyjen merkkien pe-
rusteella. Erottelu tapahtui virtaavan veden avulla ja pitkään 
pelkkänä käsityönä; työvoimaa tarvittiinkin viljalti. Uitto-
haka eli -keksi (myös lyhyellä varrella) oli lajittelijoiden, ku-
ten kaikkien muidenkin tukkilaisten tärkein työkalu.

Erilaiset siirtoradat olivat niin ikään tärkeitä ja usein iso-
töisiä uittolaitteita. Niitä käytettiin siirrettäessä puita vesis-
töstä toiseen (esim. Väliväylä Saimaan ja Päijänteen välil-
lä tai Kitka- ja Livojärven välinen kuljetustie Kuusamossa) 
tai vesistöesteen ohittamiseksi (esim. Pispalan tukinsiirto-
rata, sittemmin uittotunneli Näsijärven ja Pyhäjärven välil-
lä Tampereella; Tammerkoskessa ei uittoa sallittu). Jälkim-
mäiseen ryhmään kuuluivat myös voimalaitospatojen yhte-
yteen rakennetut uittorännit ja nipunsiirtolaitokset.

Pohjoisen vuolaissa joissa tukkeja uitettiin myös sidot-
tuina lauttoina, mihin pakottivat väkevien koskien ohella 
jokiin rakennetut lohipadot; lautoissa lasku vähensi myös 

irtouiton isoa haittaa, puiden hukkumista. Tornionjoella 
lauttojen laskeminen jatkui 1920-luvun alkuun saakka. Jo-
en kuuluisin koski, Matkakoski, oli lautanlaskijoille vaaral-
linen ja vaati lukuisia uhreja. Oulun Lehti kertoi elokuussa 
1885: Ja sitte kuin oli lähtenyt 6 miestä laskemaan tukkilaut-
taa. Matka koskessa, niin oli joutunut Kotakallioon, joka on 
keskellä koskea, johon hyppäsi 2 miestä, jotka siinä yön oltu-
aan lähti aamulla uimaan ja niin wajosi Wellamon uhreiksi. 
Siinä sanotaan laskian olleen wiinassa ja luultawasti tuli sen-
tähden wahinko. Se oli merkillistä kuin ne, jotka hukkuiwat, 
oliwat olleet selwät miehet, waan ne 4 wiinassa, jotka pelas-
tuiwat. Matkakosken sanottiin vaativan ainakin yhden uh-
rin joka vuosi, ja näistä turmista sai Väinö Kataja aiheen ro-
maaniinsa ”Koskenlaskijan morsian”; samannimisten filmi-
en kautta Matkakoski tuli tutuksi monille suomalaisille. 

Hevosponttuista nippuhinauksiin
Järvitaipaleilla tukit hinattiin puomien ympäröiminä kehä- 
eli rinkilauttoina. Hinaus- tai paremminkin varppausvoi-
mana olivat aluksi keluveneet sekä mies- tai hevoskäyttöi-
set ponttuut, jotka 1860-luvulta alkaen alkoivat vähitellen 
korvautua konevoimalla. Vaikka höyryvarppaajat ja -hi-
naajat yleistyivätkin 1900-luvulle tultaessa, hevosponttuita 
oli käytössä syrjävesillä ainakin vielä 1940-luvulla. Lautto-
jen hinauksissa on ollut Suomen järvillä sekä merenranni-
kolla useita satoja varppaajia ja hinaajia. Sotien jälkeen ne 
alkoivat muuttua diesel-käyttöisiksi.

Kehälauttojen rinnalle tulivat eritavoin sidotut lautat, jot-
ka helpottivat hinaamista ja vähensivät uittohukkaa. Nii-
tä olivat mm. suomus-, risti-, tynnyri- ja sikarilautat, joista 
kolmea viimemainittua käytettiin lähinnä merellä. Varsinai-
nen nippu-uitto, sellaisena kuin sitä harjoitetaan vielä nyky-
äänkin, sai alkunsa Saimaalla vuonna 1890 Gutzeit-yhtiön 
insinööri Julius Nielsenin kehitettyä niputukseen käyttökel-
poisen laitteen. (Nipuissa kuljetus sinänsä oli ollut käytössä 
jo antiikin ajoista lähtien.) Näiden yliheittäjätyyppisten ni-
puttajien rinnalle saatiin 1900-luvun alussa tehokkaammat 
puristajaniputtajat; puita niputettiin myös käsin nippukehil-
lä ja muilla laitteilla. Alkujaan niput sidottiin rautakettingil-
lä, myöhemmin rautaisella nippulangalla tai -vaijerilla; me-
rellä nippujen tuli olla lujemmin sidottuja. Nippujen ohel-
la käytettiin sisävesillä myös ns. paketteja, joissa puut kulje-
tettiin pinoissa puukehikoiden sisällä. Vedessä tehty niputus 
korvautui sotien jälkeen autoniputuksella. 

Kehälauttojen rinnalle  
tulivat eritavoin sidotut lautat, 
jotka helpottivat hinaamista  
ja vähensivät uittohukkaa. 
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Jokiväylillä suoritettu irtouitto oli periaatteessa ”ilmaista”, kun virta hoiti puiden 
kuljetuksen; työväkeä silti tarvittiin ja väliin runsaasti. Uitto käynnissä Kuohatin-
joella Nurmeksessa 1910-luvulla sekä Iitin Haapajärven väylällä keväällä 1950. (Yk-
sityiskokoelma; Kymin Uittoyhdistys)

Isommilla uittojoilla irtouitto toteutettiin useimmiten yhteisuittona eli kaikkien omistajien puut uitettiin yhtä aikaa ja ne eroteltiin omistajil-
leen jokisuulla (joskus matkallakin) puihin lyötyjen omistusmerkkien perusteella. Erottelu vaati paljon työvoimaa ja tuli näin ollen kalliiksi. 
Toinen irtouiton huono puoli oli puiden hukkuminen: kaikki pölkyt eivät jaksaneet uida perille saakka, vaan hukkuivat. Se koski myös kehä-
lauttahinauksia. Uittohukka vaihteli puu- ja puutavaralajeittain, myös uittoajan pituus vaikutti hukkaan; keskimäärin ehkä noin 3 % puista 
hukkui. Kuva Ristisaaren erottelulta Pielisjoella 1960-luvun alusta. (Arvo Peippo; Kymin Uittoyhdistys)
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Hevosponttuut alkoivat korvautua 1860-lu-
vulta lähtien höyryvarppaajilla ja -hinaajilla; 
niiden tilalle tulivat diesel-hinaajat vähitellen  
sotien jälkeen. Ahlström-yhtiön höyryhinaaja 
Carmen nippulauttaa hinaamassa Pielisellä 
1950-luvulla. Hinaajan kupeella ns. eväskontti 
eli pienehkö proomu aluksen tarvitsemien polt-
topuiden kuljetukseen.

Uiton määränpää. Kuusikuitupuunippuja nostetaan kuorimoon Voikkaan paperitehtaalla Kuusankoskella 1970-luvun lopulla. (UPM)
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Kehälautoissa kuljetettiin keskimäärin ehkä 10 000 tuk-
kia, jolloin lautan ympärille tarvittiin 90–100 puomia. Puo-
mit yhdistettiin alkuaikoina, sivuväylillä aina 1950-luvul-
le saakka, ohuista kuusista väännetyillä närelenkeillä, jos-
kus myös koivuvitsaksilla. Rautaisten puomilenkkien käyt-
töönotto alkoi kuitenkin jo 1870-luvulla. Nippulautassa oli 
alkujaan 200–300 nippua, ja yhteen nippuun meni noin 
100 tukkia tai 200 paperipuuta. Nippujen ja nippulautto-
jen koko alkoi kasvaa 1950-luvulla, ja muutenkin uiton ke-
hittämistyötä vauhditettiin sotien jälkeen; toki sitä oli teh-
ty jo aikaisemminkin. Missä vain oli mahdollista, pyrittiin 
irtouitosta siirtymään nippu-uittoon. Aina se ei onnistu-
nut, ja joskus muutos tuli liian myöhään.

Uiton nousu ja lähes loppu
Teollisuuden puunkäyttö jatkoi kasvuaan koko 1900-lu-
vun. Rakennettiin uusia ja entistä isompia sahoja sekä sel-
lu- ja paperitehtaita ja puuhiomoja. Myös vaneriteollisuus 
tuli mukaan kuvaan. Teollisuuden puunkäytössä rikottiin 
10 milj. m3:n raja vuonna 1909, 20 milj. m3:n vuonna 1936 
ja 30 milj. m3:n raja vuonna 1960. 2000-luvun alussa teol-
lisuus käytti puuta parhaimmillaan yli 70 milj. m3.

Vastaavasti myös uittomäärät kasvoivat, joskin maltilli-
semmin. Vaikka uitto on aina ollut kustannustehokas kul-
jetusmuoto, sen käytölle on ollut omat rajoituksensa. Niis-
tä tärkeimpiä ovat osavuotisuus, hitaus, tehtaiden sijainti, 
joidenkin puutavaralajien huono uittokelpoisuus sekä ve-
den vaikutus puutavaran laatuun. Osa näistä vastuksista 
on kuvitteellisia, osa voitettavissa.

Kaikesta huolimatta uitto säilyi puutavaran tärkeimpä-
nä kuljetusmuotona 1960-luvulle saakka. Parhaimmillaan 
1940-luvun lopulla uitettiin runsaat 15 milj. m3, mikä oli 
reilusti yli puolet tehtaille noihin aikoihin tulleen puun 
määrästä. Jo tässä vaiheessa uitto oli alkanut menettää kil-
pailukykyään ja samalla myös markkinaosuuttaan. Siihen 
oli kaksi pääsyytä: uiton, nimenomaan purouiton työvoi-
maintensiivisyys ja siihen liittyvä palkkakustannusten voi-
makas nousu sekä nopeasti kehittyvä  autokuljetus. Maan-
tie- ja metsätieverkoston laajeneminen sekä autokaluston 
kehittyminen kuormakoon kasvuineen tekivät autosta to-
dellisen vaihtoehdon puunkuljetuksiin. 

Vaikka niin irto- kuin myös nippu-uittoakin rationalisoi-
tiin monin tavoin, uittomäärät kääntyivät laskuun 1960-lu-
vulla. Uiton osuus tehtaille toimitetuista puumääristä su-

pistui ajanjaksolla 1960–73 puolesta neljännekseen; samal-
la nippu-uiton osuus uitosta nousi yli neljään viidennek-
seen. Jo tätä ennen uitto oli loppunut useilta Pohjanmaan ja 
Etelä-Suomen pienehköiltä joilta, ja vähitellen uitto loppui 
isommillakin uittovesistöillä, esimerkiksi Kokemäenjoella jo 
vuonna 1967. Sen jälkeen puuta uitettiin isompia määriä 
enää Saimaalla ja Päijänteellä nipuissa sekä pohjoisen suu-
rilla uittojoilla pääosin irrallaan. Sielläkin oli ennen pitkää 
loppu edessä: Oulujoella vuonna 1982, Iijoella vuonna 1986 
ja Kemijoella, viimeisenä irtouittovesistönä, vuonna 1991. 
Myös Kymijoen vesistö, aikoinaan maamme suurin uitto-
väylästö, koki saman kohtalon vuonna 2002; ei edes vuonna 
1993 valmistunut Keitele-Päijänne-kanava ollut avuksi.

Mutta kuten kirjan lopussa kerrotaan, uitto ei suinkaan 
ole vielä loppunut Suomen vesiltä.

Kyllä tukkilainen tunnetaan
Noin 100 vuotta kestänyt uiton kultakausi ehti kuiten-
kin tehokkaasti palvelemaan metsäteollisuutta, tarjoamaan 
työtä laajalle joukolle maaseudun väestöä, mahdollista-
maan syrjäseutujenkin puulle hyvän menekin ja korkeat 
kantohinnat sekä – luomaan käsitteen uittoromantiikka.

Varsinainen uittotyö oli kuitenkin enimmäkseen ko-
vaa, kaukana romantiikasta. Työ oli myös hyvin vaihtele-
vaa. Esimerkiksi purouitto, erottelu ja laivatyö muodosti-
vat kolme eri maailmaa niin työolojen, työajan kuin myös 
työn vaativuuden suhteen. Yhteistä niille oli, että töitä teh-
tiin enimmäkseen ulkona ja säässä kuin säässä. Purouitoilla 
työpäivät olivat pitkät, työolot karut ja suuresti säistä riip-
puvaiset; enimmäksen yövyttiin ulkona.

Uitto oli pitkälti miestyötä ja siinä tarvittiin paljon työ-
väkeä. Parhaimmillaan uitoilla lienee ollut samanaikaises-
ti ainakin 50 000 miestä, ja jokunen nainenkin. Määrä on 
arvio, sillä ennen 1950-luvun metsätyövoimatutkimuksia ei 
uitossa ollutta työvoimaa juuri tilastoitu (lukuun ottamat-
ta vuotta 1912). Uittotyö oli myös kausityötä, jossa työvoi-
man huippu keskittyi kuukauden, parin ajanjaksolle ke-
väällä ja alkukesästä.

Uitto säilyi puutavaran  
tärkeimpänä kuljetusmuotona 

1960-luvulle saakka.
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Uiton työväki oli paljolti samaa kuin mitä oli syksy- ja 
talvikaudet metsätöissä. Mutta oli paljon tilapäisväkeäkin. 
Uitoille tultiin enimmäkseen lähiseuduilta, ja haan varressa 
oli renkejä, torppareita, pientilallisia ja näiden poikia ja tyt-
täriä, jopa tavallisia talonpoikiakin. Ja oli uittoväessä kau-
empaakin tulleita. Etenkin Pohjois-Suomessa, missä asutus 
oli harvaa ja uittotyömaat kaukana vähistäkin taloista, jou-
duttiin työväki haalimaan hyvinkin laajalta alueelta. Niin-
pä kun norjalaisomisteinen Karihaaran saha aloitti vuon-
na 1873 laajamittaiset metsä- ja uittotyöt Kemijokivarressa, 
työväkeä hankittiin etelämpää Ii- ja Oulujokivarsilta. Myö-
hemmin laitettiin sanomalehtiin ilmoituksia Pohjois-Savoa 
myöten. Joskus mainittiin ilmoituksessa ”rajattomasti” ja 
useimmiten ”taitavia, uutteroita työmiehiä”. 

Yrjö Linkola kuvailee työvoiman rekrytointia 1880-lu-
vulla: Monet Pohjois-Pohjanmaan miehet lähtivät syystalvel-
la hevosineen ylimaiden metsätyömaille, ajoivat aikansa ja 
palasivat takaisin kotiseudulleen peltotöiden heitä kiirehties-

sä. Jalkamiehet sitä vastoin jäivät uittotöihin ja kotiutuivat 
vasta myöhemmin lopputilin saatuaan tai puiden pysähtyes-
sä vastuille syyslaskua odottamaan. Moninverroin suurempi 
oli niiden etelänmiesten luku, jotka osallistuivat pelkästään 
uittoon. Etelän jätkiä olikin tukkilaisissa jo 1800-luvun lo-
pulla. Tukkilaisten laajassa joukossa oli nuoria ja vanhoja, 
oli myös todellisia ammattimiehiä vuosikymmenten koke-
muksineen, ja joka vuosi myös ensikertalaisia, jotka oppi-
vat, jos oppivat, uiton taidot väylän varrella, ja paljon mui-
takin. Ison väkimäärän ohella tarvittiin myös kokemusta 
ja ammattitaitoa, niin väylän laitossa kuin itse uittamises-
sakin. Ammattitaidosta myös maksettiin, ja taitavimmat 
tukkilaiset nousivat kympeiksi, etenkin jos heillä oli laske-
misen ja kirjoittamisen taito.

Metsä- ja uittotyöt olivat palkkatyötä, ja se muutti suu-
resti maaseudun elämää, jossa oli totuttu paljolti luon-
toistalouteen ja pieniin palkkoihin. Eivät palkat uitossa-
kaan olleet ylenpalttiset, mutta aivan eri tasoa kuin pel-

Tukkilaiset töissä. Tukkilaiset selvittämässä pientä ruuhkaa Kajaanissa Ämmäkosken alapuolella  vuonna 1902. Keskellä Kajaanin linnan rau-
niot. (H. Renfors; Kainuun museo)
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Tukkilaisia vapaalla 1920-luvun alussa Hankasalmella. (Arvi Matilainen; Museovirasto) 

Myös työnjohto oli itseoppinutta. Toki kaikissa metsän-
vartijakouluissa opetettiin myös uittoa, mutta lähinnä käy-
tännön harjoitteluissa. Vasta kun Viipurin sahateollisuus-
koulu perustettiin vuonna 1921, tuli uitosta oppiaine työn-
johtajiksi valmistuville. Työnjohdolta myös vaadittiin pal-
jon. Etenkään purouitossa ei ollut vara epäonnistua, ke-
vään tulva ei kestänyt pitkään. 

Uittotöissä oli myös oma romantiikkansa, vaikkeivat 
uitosta leipänsä saaneet sitä juuri koskaan sellaiseksi ko-
keneet. Siitä on kasvanut myös ns. uittokulttuuri, joka 
on ollut vahvasti näkyvissä lähes kaikessa maamme tai-
teessa ja sen lieveilmiöissä. Uittokulttuurista on kerrottu 
uiton historioissa ja tultaneen kertomaan myös tulevissa 
alan teoksissa.

 

totöissä. Satakunta-lehdessä arvosteltiinkin voimakkaas-
ti jo vuonna 1873 etenkin talonpoikien lähtemistä pelto-
töistä lisäansioihin uitolle. Maanwiljelys ei kannata mak-
saa siin suurta päiwäpalkkaa työmiehille, kuin puuliike, 
ja senpätähden kelwolliset kuin kelwottomatkin kädet kii-
ruhtawat auralta ja pellolta pois sahoihin ja tukin-uittoon. 
Mutta, niinkuin jo ennenkin useasti olemme sanoneet: näis-
tä runsaista päiwäpalkoista ei panna mitään säästöön. Mies 
joka maanwiljelyksessä askaroitessaan elätti waimon ja lap-
sensa, on paljain käsin, kun suwi ja tukki-ukon aika on 
ohitse. Syynä siihen on tukki-uittajain irstas elämä, joka 
upottaa raha-ansion wiinaan ja pitkinä jouto-aikoina kort-
tipeliin sekä muihin welkuloitsemisiin. – Oli lehden väit-
teissä vinha perä.
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Uittajainyhdistyksen perustaminen
Ennen vuotta 1912
Ennen Uittajainyhdistyksen perustamista oli uittoasioi-
ta käsitelty järjestötasolla lähinnä vuonna 1877 peruste-
tun Suomen Metsänhoitoyhdistyksen (Finska Forstföre-
ningen, SMY; nykyinen Suomen Metsäyhdistys) piirissä, 
mutta sielläkin melko harvoin. Ensimmäisen kerran uitto 
oli esillä syksyllä 1889, jolloin Oulussa pidetyssä yhdistyk-
sen kokouksessa oli kolmantena keskustelukysymyksenä 
”Medför afbarkningen af sågstock i och för flottning der-
med afsedd nytta, i förhållande till den kostnad och öfriga 
olägenheter densamma åstadkommer?” Oululainen saha-
patruuna K.A. Snellman toimi tämän tukkien kuorinnan 
hyödyllisyyttä käsitelleen aiheen alustajana.

Alustuksen ja vilkkaan keskustelun jälkeen yhdistys pää-
tyi julkilausumaan, jonka mukaan kuorimispakkoa tulisi so-
veltaa vain niissä vesistöissä, joissa kuorimattomien tukkien 
uiton voitiin osoittaa aiheuttavan haittaa yleiselle edulle. Li-
säksi siellä, missä irtouitto voitiin toteuttaa yhdessä vuodessa 
tai lauttauitto kahdessa vuodessa, sekä kaikissa Perä-Pohjo-
lan joissa uittajilla tulisi olla vapaus valita uittavatko tukkin-
sa kuorittuina tahi kuorimattomina. Julkilausuma ei kuiten-
kaan tullut yksimielisesti hyväksytyksi, sillä Metsähallituk-
sen ylimetsänhoitaja A.W. von Zweygberg asettui sitä vas-
tustamaan. Hänen mielestään kuorimispakko tuli olla sään-
tönä, ja ainoastaan poikkeustapauksissa siihen tuli myöntää 
vapautus. Eikä hän jäänyt mielipiteessään yksin, vaikkakin 
hävisi äänin 20–4. Yhdistyksen kannanotolla ei kuitenkaan 
ollut vaikutusta: kuorimispakko tuli vuoden 1902 vesioike-
uslakiin. – Jo tätä ennen, vuonna 1884 oli Carl Numme-
lin, niin ikään Metsähallituksen ylimetsänhoitaja, kirjoitta-
nut yhdistyksen aikakauskirjassa (Finska Forestföreningens 
Meddelanden) samasta tukkien kuorimiskysymyksestä.

Uitto oli esillä myös Metsänhoitoyhdistyksen Jyväskylän 
kokouksessa kaksi vuotta myöhemmin. Nyt keskusteltiin 
kahdesta aiheesta: siitä, mitkä uittomenetelmät olivat osoit-
tautuneet edullisimmiksi ja kustannustehokkaimmiksi eri-
laisissa vesistöissä, sekä siitä, milloin talvihakkuut tulisi lo-
pettaa, jotta tukit ehtisivät kuivahtaa riittävästi saman vuo-
den uittoon kelpaaviksi. Ensimmäisen kysymyksen suhteen 

mielipiteet vaihtelivat suuresti ja kokouksen kannanotok-
si tuli – kuten monta kertaa muulloinkin – että keskustelu 
oli vastaus kysymykseen. Siitä oltiin kuitenkin yksimielisiä, 
että uittoasioita tunteva ja hoitava insinööri tulisi pikim-
miten palkata valtionhallintoon. Hakkuuaikakysymyksessä 
päästiin selkeämpään kannanottoon: hakkuut tulisi lopet-
taa eteläisessä Suomessa helmikuun aikana, joskin pitkä ja 
ankara talvi voisi sallia hakkuiden jatkamisen maaliskuun 
alkupuoliskolle. – Myöhemminkin uitto oli esillä muuta-
mia kertoja Metsänhoitoyhdistyksen kokouksissa. 

Muutenkin ennen yhdistyksen perustamista uittomie-
het olivat olleet keskenään tekemisissä ammatillisissa asi-
oissa. Siitä ovat hyvänä todistuksena jo melko varhain pe-
rustetut uittoyhtiöt ja muut vastaavat uittajien kaupalliset 
yhteenliittymät. Voisi myös kuvitella, että uittoasiat olisi-
vat olleet esillä – ainakin epävirallisesti – vuonna 1895 pe-
rustetun Suomen Sahanomistajayhdistyksen ja sitä edeltä-
neissä sahamiesten kokouksissa. Yhteistyötä tehtiin myös 
näiden uitto-organisaatioiden ulkopuolella; esimerkiksi 
Kymin Lauttausyhtiön uittopäällikkö Karl Appelgren toi-
mi Gutzeit-yhtiön asiantuntijana ns. Väliväylän uittojär-
jestelyjä suunniteltaessa 1890-luvun alussa. Muitakin mai-
nintoja vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä ja kokemus-
ten vaihdosta löytyy yhtiöiden kirjeenvaihdosta.

”Kalavero”,  Seurahuone ja Kämp
Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin uittajat näkivät yhdis-
tysmuotoisen yhteistyön tarpeelliseksi. Kuten alussa todet-
tiin, ”kalavero” oli siihen konkreettisena yllykkeenä. Mutta 
oli varmaan muutakin. Varmasti ainakin vuonna 1910 teol-
lisuuden metsänhoitajien käynnistämä hanke oman yhdis-
tyksen perustamiseksi, joka realisoitui seuraavana vuon-
na oman osaston perustamisena Suomen Metsänhoitoyh-
distykseen sitä oli ollut vauhdittamassa ”yhteisenä viholli-
sena” teollisuuden maanomistuskysymys. Oma kimmok-
keensa oli varmasti myös Ruotsin esimerkillä: naapuri-
maahan oli perustettu Flottningschefsföreningen vuonna 
1902. Sitä vastoin Norjassa, joka oli pitkään ollut johta-
va uittomaa, vastaavaa yhdistystä ei ollut saatu aikaiseksi, 
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vaikka kahdeksan suurimman uittoyhdistyksen uittopääl-
liköt olivatkin muodostaneet oman ”kerhonsa” samoihin 
aikoihin. Vuonna 1920 järjestäydyttiin muodollisemmin 
eli kuten Ragnvald BØdtker kirjoittaa: ”Fløtningsingeniø-
renes gruppe i ”Den norske Ingeniørforening” blev dannet 
12. april 1920.” Sodan jälkeen Norjaan perustettiin Norsk 
Fløtningsforbund.

Teollisuuden metsänhoitajien (osastosta tuli vuonna 
1918 Yksityismetsänhoitajayhdistys) esimerkki oli kuiten-
kin keskeinen. Sitä todistaa sekin, että heti seuraavana päi-
vänä teollisuuden metsänhoitajien osaston perustamisko-
kouksen jälkeen, eli huhtikuun 11. päivänä 1911 kokoon-
tui joukko uittopäälliköitä ja muita uiton kanssa tekemi-
sissä olevia henkilöitä Helsingin Seurahuoneelle keskuste-
lemaan uittajien oman yhdistyksen perustamisesta. Uit-
topäällikkö Lennart Frey ja metsänhoitokonsulentti Carl 
Victor Hedman olivat toimineet kokoonkutsujina, ja kap-
teeni Arthur Lindbergin ehdotuksesta oli uittajien kokous-
kutsu toimitettu myös metsänhoitajakokouksen osanotta-
jille. Näin kokoukseen saatiin myös muutamia teollisuu-
den palveluksessa olevia metsänhoitajia. Yhteensä paikalla 
oli 18 henkeä, ja uittopäälikkö Frey toimi kokouksen pu-
heenjohtajana. 

Kokous päätti yksimielisesti yhdistyksen perustamises-
ta. Samalla valittiin väliaikainen johtokunta, johon tulivat 
intendentti K. Appelberg, metsänhoitaja W.G. Thomé, 
kapteeni A. Lindberg, metsänhoitaja K. Fellman ja in-
sinööri L. Frey. Johtokunnan tehtäväksi tuli laatia yhdis-
tykselle säännöt, hankkia niille senaatin vahvistus sekä 
kutsua koolle perustava kokous niin pian kuin mahdol-
lista. Tehtävänannon yhteydessä käytiin laaja keskustelu, 
josta jäseneksi hyväksymisen ja jäsenmaksun osalta kir-
jattiin kokouspöytäkirjaan seuraavaa vapaasti suomennet-
tuna:

Kapt. Lindberg ehdotti että jäseneksi voitaisiin valita kuka 
tahansa hyvämaineinen Suomen kansalainen.

Ins. Gripenberg ehdotti siinä tapauksessa 4/5:n määrä-
enemmistöä.

Metsänh. Blumenthal piti 4/5:a liian rajoittavana, ehdotti 
yksinkertaista määräenemmistöä.

Intend. Appelgren katsoi että asia pitäisi jättää avoimeksi, 
mutta piti Tekn. Föreningenissa sovellettua tapaa hyvänä.

Ins. Gripenberg ei pitänyt 4/5:a liian rajoittavana, mutta 
ilmoitti myös Tekn. För:n tiukentaneen pääsyvaatimuksiaan.

Metsänh. Blumenthal totesi että Yksityismetsänhoitajayh-
distys oli päättänyt ¾:n enemmistöstä, mutta katsoi että tässä 
tapauksessa riittäisi yksinkertainen enemmistö.

Kapt. Lindberg ehdotti jäsenmaksuksi 10 à 15 mk, koska 
yhdistys joutuu palkkaamaan toimihenkilön.

Intend. Appelberg ehdotti sen lisäksi 10 Smk:n liittymis-
maksua.

Keskustelu kertoo, ettei tuohon aikaan yhdistyksiin liit-
tyminen ollut mikään itsestäänselvyys. Lopullisiin sääntöi-
hin tuli 2/3:n kriteeri, eli 2/3 vuosikokouksen osanottajista 
tuli olla jäseneksi  hyväksymisen kannalla, ja jäsenmaksuk-
si 10 markkaa, yhteisöjäseniltä 50…75 markkaa vuodessa. 
Lisäksi liittymis- eli ”jäseneksipääsymaksu” oli 10 markkaa.

Yhdistyksen nimeksi päätettiin ”Föreningen för allmän-
na flottningsintressen”, suomeksi ”Yhdistys yleisten uit-
toetujen valvomista varten”, joka kömpelyytensä vastapai-
noksi selvitti yhdistyksen tarkoituksen selkeästi. Jäljempä-
nä siitä käytetään kuitenkin nimeä Uittajainyhdistys, jok-
si sen nimi muuttui vuonna 1921. Yhdistyksen jäsenyyttä 
koskeva sääntö kuului: Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksi-
tyinen henkilö, yhdistys tai yhtiö, joka mielenkiinnolla seu-
raa tai harjoittaa sellaista elinkeinoa, minkä etuja yhdistyk-
sen toiminta koskee. 

Saattaa olla, että alunperin oli harkittu yksin uittopäälli-
köiden yhdistyksen perustamista Ruotsin tapaan. Ainakin 
SMY:n vuoden 1911 ”Tiedonannoissa” alkoi uutinen val-
mistelevasta kokouksesta näin: Flottningschefernas förbere-
dande möte hölls den 11 april i Helsingfors - -. Kokouksessa 
oli päätetty asettaa väliaikaishallitus valmistelemaan sään-
töjä, joiden laadinnassa tulisi erityisesti ottaa huomioon 
Ruotsin uittopäällikköyhdistyksen säännöt.

Yhdistyksestä tuli kuitenkin yleinen, kaikille – sääntö-
jen puitteissa – avoin yhteisö. Väliaikainen johtokunta ei 
viivytellyt sääntöjen viimeistelyssä, ja niille saatiin senaatin 
hyväksyntä 8. maaliskuuta 1912. Heti sen jälkeen lähetet-
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tiin kutsu yhdistyksen perustavaan kokoukseen, niin kuin 
sitä kutsuttiin, vaikka yhdistys oli tavallaan jo tullut perus-
tetuksi vuotta aiemmin. – Väliaikaisen johtokunnan toi-
miin kuului myös ”kalaveroa” vastustavan julkilausuman 
laatiminen, sen painattaminen ”julisteena” eli ”lentokirja-
sena” sekä sen jakelu mm. kaikille valtiopäivämiehille. Ju-
listeesta kerrotaan hieman lisää tuonnempana.

Uittajainyhdistyksen perustava kokous pidettiin huhti-
kuun 20. päivänä 1912 Helsingissä Hotelli Kämpissä, pai-
kassa, josta oli tuleva metsä- ja uittomiehille hyvin tuttu ho-
telli loppuun saakka vuoteen 1965. Kämpiin saapui 15 uit-
tomiestä: insinööri Karl Appelberg, metsänhoitajat T. Ami-
noff, A.R. Blumenthal, B.O. Carpelan ja C.E. Degener, insi-
nöörit Lennart Frey ja Arne Gripenberg, metsänhoitajat U.J. 
Grönholm, Lennart Lagerwall, K. Lindberg, Ragnar Reinius 
ja Edv. L. Sandman, isännöitsijä Uno Söderholm, insinööri 
Robert Vogt sekä metsänhoitaja F. v. Wright. Paikalla olivat 
siis useimpien suurten uittoyhdistysten tai -yhtiöiden uit-
topäälliköt sekä myös Metsähallituksen ja metsäyhtiöiden 
edustajia. Kuten nimiluettelo antaa ymmärtää, kokous- ja 
pöytäkirjauskielenä oli ruotsi. Metsämies-lehti liittikin yh-
distyksen perustamista koskevan uutisensa loppuun erään-
laisen ”kielivarauksen”: Nimestä päättäen on tämä yhdistys 
ruotsinkielinen. Sen merkitys woi tulla olemaan yhteiskunta-
laitoksellemme hywinkin suuri. Metsätaloudelliset olomme-
han waikuttawat elinehtoihimme hywin suuresti. Sen tähden 
woi sanoa olewan suuren merkityksen sillä, alkaako tuonlai-
nen werrattain huomattawista piireistä koottu yhdistys toimia 
yleisen ja maanomistajain edun mukaan waiko jonkun wähä-
pätöisemmän nurkkakunnan etuja silmällä pitäen. Voitaneen 
sanoa, että ”wähäpätöisemmän nurkkakunnan” eli uittaji-
en etu painottui selvästi yhdistyksen tulevassa toiminnassa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin insinööri Karl Ap-
pelgren, Kymin Lauttausyhtiön aiempi uittopäällikkö ja 

Teollisuushallituksen entinen intendentti, sekä sihteeriksi 
metsänhoitaja E.L. Sandman, joka toimi tuolloin yksityis-
yrittäjänä. Pöytäkirjan toinen ja kolmas pykälä vahvistivat 
yhdistyksen perustamisen:

2 §. Puheenjohtaja ilmoitti, että sitten kun oli herätetty ky- 
 symys ”Yhdistyksen yleisten uittoetujen valvomista var- 
 ten” muodostamisesta, oli väliaikaisjohtokunta jättänyt  
 vahvistettavaksi tulevan yhdistyksen säännöt, jotka se- 
 naatti nyttemmin oli hyväksynyt. - -

3 §. Kun ajatellun yhdistyksen säännöt nyttemmin olivat ole- 
 massa ja vahvistetut, julistettiin yhdistys perustetuksi.

Yhdistyksen toimintaa johti johtokunta, josta tosin ruotsin-
kielisissä säännöissä käytettiin nimeä ”styrelse” eli hallitus, 
ei siis ”direktion”; suomenkielisissä asiakirjoissa oli kuiten-
kin johtokunta käytössä alusta alkaen. Ensimmäiseen joh-
tokuntaan valittiin insinöörit Appelberg ja Frey sekä met-
sänhoitaja William Thomé ja varajäseniksi kapteeni Arthur 
Lindberg ja metsänhoitaja Sandman. Kokouksen jälkeen 
pidetyssä johtokunnan kokouksessa, johon osallistui kolme 
mainituista viidestä varsinaisesta ja varajäsenestä, valittiin 
johtokunnan puheenjohtajaksi Appelgren, varapuheenjoh-
tajaksi Frey sekä sihteeriksi ja asiamieheksi Thomé.

Kaikki perustamiskokouksen osanottajat kirjoittautuivat 
uuden yhdistyksen jäseniksi; lisäksi uittopäällikkö Freyn 
kautta jäseneksi ilmoittautui Kymin Väliaikainen Uittoyh-
distys. Johtokunta päätti ensityönään informoida puuta-
varaliikettä harjoittavia yhtiöitä sekä yksityisiä henkilöitä 
yhdistyksen perustamisesta sekä kehottaa heitä liittymään 
yhdistyksen jäseniksi. Thomén 14.5.1912 allekirjoittamassa 
kirjeessä todettiin: Sittenkuin täällä viimekuluneen huhti-
kuun 20 p. pidetyssä perustavassa kokouksessa on muodostettu 
”Yhdistys yleisten uittoetujen valvomista varten”, uskallam-
me täten lähettää Teille kappaleen yhdistyksen sääntöjä sekä 
pyydämme Teitä tulemaan jäseneksi yhdistykseemme viitaten 
samalla siihen että yhdistys toimii puutavarauiton edistämi-
seksi maassamme, joka myöskin Teille on suuresta merkityk-
sestä. Jos katsotte syytä olevan suostua pyyntöömme tahtonette 
meille lähettää vuosimaksun seitsemänkymmentäviisi mark-
kaa sekä jäseneksipääsymaksun kymmenen markkaa eli yh-
teensä kahdeksankymmentäviisi markkaa, jonka jälkeen olet-
te yhdistyksen perustava jäsen. Kaikki sen vuoden aikana jä-
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seniksi liittyvät oli näet päätetty nimetä yhdistyksen perus-
tajajäseniksi. 

Sama kiertokirje oli luonnollisesti myös ruotsiksi, jos-
kin toinen samalle päivälle kirjattu, kaiketi ”varmoille ta-
pauksille” suunnattu, ruotsinkielinen alkoi hieman toisin: 
Enär ”Föreningen - - ” tillsvidare har blott ett fåtal medlem-
mar - - uppmana alla mera betydande personer och bolag - - 
Väl kännande Edert stora intresse för föreningens sak och då 
det finnes föga hopp om att personer eller bolag skulle hava 
nog intresse att bliva medlemmar - -.

Kirjekampanja tuotti tulosta, ja yhdistyksen jäsenmäärä 
nousi vuoden 1912 loppuun mennessä jo 82:een. Näistä 24 
oli yhteisö- eli kannatusjäseniä (”stiftande medlemmar”), 
vaikkei säännöissä henkilö- ja yhteisöjäsenten välillä ollut 
erotusta vuoteen 1980 saakka. Ensimmäisen toimintavuo-
den kertomuksessa voitiinkin todeta: Intresset för förenin-
gen har i fackkretsar varit livligt. Glädjande har varit att en 
mängd med trävaruhandtering sysselsätta bolag ävensom flott-
ningsföreningar inträtt såsom stiftande medlemmar i förenin-
gen hvilket utan tvivel kraftigt bidrager till att stärka förenin-
gens ställning i samhället samt att tillförsäkra den möjlighet 
till fruktbringande verksamhet i framtiden.

Johtokunta laati yhdistyksen perustamisesta tiedotteen, 
joka julkaistiin useissa päivälehdissä.

Nimen ja sääntöjen muutoksia
Vuonna 1921 yhdistyksen nimi muutettiin – vähäisten sään-
tömuutosten yhteydessä – lyhyempään muotoon: Suomen 
Uittajainyhdistys r.y. (Finlands Flottareförening r.f.). Sään-
tömuutosta koskeva päätös kirjattiin vuosikokouksessa 
5.3.1921 näin:

Kun jäsenmaksun korotuksen ja uuden Yhdistyslain voi-
maan astumisen tähden yhdistyksen sääntöjä on muutetta-
va, katsottiin tarpeelliseksi tarkistaa säännöt yleensä, jolloin 
tehtiin yksimielisesti seuraavat korjaukset ja muutokset: Yh-
distyksen pitkä nimi päätettiin lyhentää ja yhdistykselle ottaa 
vastaisuudessa nimeksi ”Suomen Lauttaajain yhdistys” (”Fin-
lands Flottareförening”), jonka johdosta sääntöihin olisi en-
simmäiseksi pykäläksi otettava määräys ”Yhdistyksen nimenä 
on Suomen Lauttaajain yhdistys ja kotipaikka Helsingin kau-
punki”. Sihteerinä toiminut E.J. Koskenmaa kirjasi pöytä-
kirjaan nimeksi Suomen Lauttaajain yhdistys, mutta en-
nen uusien sääntöjen toimittamista vahvistettavaksi sosiaa-
lihallitukseen, nimi oli muodossa Suomen Uittajainyhdis-

tys. Kuka ja milloin tämän korjauksen teki, ei ilmene joh-
tokunnan pöytäkirjoista. 

Nimen ohella sääntöihin tehtiin eräitä muitakin pie-
nehköjä muutoksia. Yhdistyksen jäseneksi voitiin edelleen 
valita yksityinen henkilö, yhdistys tai yhtiö, joka mielenkiin-
nolla seuraa tai harjoittaa sellaista elinkeinoa, minkä etuja 
yhdistyksen toiminta koskee. Jäsenyys oli ehdollista: yhdis-
tyksen kokouksessa tuli edelleen kahden kolmasosan kan-
nattaa uuden jäsenen valintaa. – Suomen Uittajainyhdistys 
– Finlands Flottareförening r.y. r.f. – merkittiin sosiaalihal-
lituksen yhdistysrekisteriin 10. joulukuuta 1921.

Seuraavan kerran sääntöjä muutettiin vuonna 1928, jol-
loin joulukuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa joh-
tokunnan kokoonpano sai uuden määrityksen: johtokun-
taan tuli kuulumaan seitsemän jäsentä, joista viisi valit-
tiin vuosikokouksessa ja nämä valitsivat kaksi lisäjäsentä. 
Muutoksella tähdättiin kaiketi ”oikeiden uittajien” määrä-
ysvallan säilymiseen yhdistyksen johdossa. Elias Purhonen 
selittää asian näin: On ilmeistä, että yhdistyksen jäsenluvun 
1920-luvulla sangen voimakkaasti kasvettua, niin että se alkoi 

Alkua luonnoksesta Uittajainyhdistyksen ensimmäisiksi säännöiksi 
vuodelta 1912. Niitä hieman muutettiin perustamiskokouksessa.
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lähestyä 200 henkilön rajaa, koko jäsenkunta ei saattanut ol-
la riittävästi selvillä yhdistyksen tarpeista ja tavoitteista. Sen 
vuoksi saattoi vuosikokouksen valitsema, varsin suppea joh-
tokunta muodostua sellaiseksi, ettei se parhaalla mahdollisel-
la tavalla edustanut maamme uittotoimintaa kokonaisuudes-
saan, eli toisin sanoen siinä eivät olleet tasapuolisesti edustet-
tuina maamme eri kolkat tai eri alojen asiantuntijat. Kun 
nykyisten sääntöjen mukaan johtokunnan rungoksi vuosiko-
kouksessa valituilla henkilöillä on tilaisuus täydentää johto-
kuntaa, voivat he täyttää mahdollisesti syntyneet aukot ja va-
lita lisäjäsenet siten, että johtokunnan tehtävät tulevat tarkoi-
tuksenmukaisimmin hoidetuiksi ja että maamme eri kolkat 
ja niissä kenties vallitsevat erilaiset pyrkimykset tulevat tasa-
puolisesti edustetuiksi.

Vaikkei ”palatsivallankumouksesta” tuskin ollutkaan pel-
koa, perustelua voi pitää ymmärrettävänä; järjestödemo-
kratian kannalta muutos oli kuitenkin kyseenalainen. Tä-
tä vääristymää liudensi hieman sääntöjen muutettu 12 §: 
Johtokunnan vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Muut vaa-
lit toimitetaan avonaisesti ellei joku jäsenistä vaadi suljettua 
lippuäänestystä. – Toki on huomattava, että vastaavanlaista 
”sisäsiittoisuutta” harjoitettiin muissakin tuon ajan yhdis-
tyksissä, mm. ”sisarjärjestö” Yksityismetsänhoitajat ry:ssä. 
Eikä tässä vielä kaikki: 14 vuotta myöhemmin perustettu 
uittopäällikköjaosto, josta lisää tuonnempana, vähensi en-
tisestään yhdistysdemokratiaa. – Myös yhdistyksen tarkoi-
tus määriteltiin vuoden 1928 sääntöuudistuksessa uudella 
tavalla, johon palataaan tuonnempana.

Suomen Uittajainyhdistys perustettiin huhtikuussa 1912. Samana vuonna, tarkemmin sanottuna 18. heinäkuuta, puuta uitettiin tällä tavalla 
Jämsänkosken yläpuolella, Keski-Keskisen järvellä. (Suomen ympäristökeskus, Hydrologian toimisto)
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Jäsenistö ja hallinto 

Henkilö- ja kannattajajäsenet
Uittajainyhdistyksen jäsenmäärä oli siis perustamisvuo-
den lopussa 82, joista yhteisöjäseniä oli 24. Vuonna 1913 
sihteeriksi tullut Edv. Sandman pyrki aktiivisesti kasvat-
tamaan jäsenmäärää. Myös ulkomaalaisia jäseniä han-
kittiin, vaikkei säännöissä asiasta mitään puhuttukaan. 
Etenkin Pohjois-Suomesta puuta hankkivat ruotsalaisyh-
tiöt tulivat melko ”vapaaehtoisesti” yhdistyksen jäsenik-
si. Kun posti- ja etenkin rahaliikenne Ruotsiin oli maa-
ilmansotavuosina hieman hankalaa, Sandman neuvoi 
mm. Ytterstfors-yhtiötä lokakuussa 1915 näin: Otan va-
pauden esittää, josko Osakeyhtiö voisi Haaparannassa ole-
van Isännöitsijänsä, Herra John Lundbergin, joka jatkuvasti 
käy Suomen puolella rajaa, kautta lähettää minulle maini-
tun vuosijäsenmaksun Smk. 75 :-. – Ruotsalaiset yhteisöjä-
senet jättäytyivät kuitenkin pois yhdistyksen jäsenyydes-
tä 1920-luvulle tultaessa. 

Vuoden 1915 lopussa jäseniä oli 127, joista 40 oli yhtei-
söjäseniä. Uusia jäseniä oli tullut vuoden aikana 17, kun 
taas kaksi poistumaa kirjattiin: Gutzeit-yhtiön metsäpääl-
likkö, prokuristi Heikki Peuranen oli kuollut ja Firman A. 
Terichoff  Loviisasta tehnyt konkurssin.

Jäsenmäärä jatkoi nousuaan 1930-luvulle saakka, jos-
kin ajoittain tapahtui pientä vähenemistäkin. Näistä mer-
kittävin koski vuotta 1918, josta Seppänen kirjoitti: Puna-
kapinan aikana suoritettujen raakojen murhatekojen uhreik-
si joutuivat seuraavat yhdistyksen jäsenet: kauppaneuvos Gös-
ta Björkenheim, johtajat H.J. Norrman, Paul Pettersson ja 
Ilmari Stenbäck sekä metsänhoitaja W.G. Thomé. Ja maan 
valtiollisen itsenäisyyden puolesta käydyn taistelun aikana ai-
van alkuvaiheissa kaatuivat metsänhoitajat E.E. Eklund se-
kä H.A. Wrede.

Vuonna 1930 yhdistyksessä oli 186 henkilö- ja 54 yhtei-
söjäsentä. Vuonna 1938 ylittyi 200:n henkilöjäsenen raja, ja 
300:n vuonna 1948. Talvi- ja jatkosodassa kuoli kummas-
sakin ainoastaan yksi yhdistyksen jäsenistä; tämä saattoi 
johtua siitä, että merkittävä osa jäsenkunnasta oli määrät-
ty kotirintamalle tai Itä-Karjalaan huolehtimaan mm. ui-
toista. – Enimmillään yhdistyksen jäsenmäärä oli vuonna 

1957, jolloin Uittajainyhdistyksessä oli 319 henkilö- ja 51 
kannattajajäsentä.

Yhdistyksen piiriin tuli 1930-luvulla – ilman sääntö-
muutosta – käsite ”vakinainen jäsen”. Purhonen kertoo 
yhdistyksen 50-vuotishistoriikissä asiasta näin: Jäsenmaksu-
jen kannon yksinkertaistuttamiseksi ja vakinaisen jäsenkan-
nan saamiseksi yhdistykselle johtokunta teki v. 1938 yhdistyk-
sen vuosikokoukselle esityksen, että jäsenille tai niiksi liitty-
ville suotaisiin mahdollisuus suorittaa jäsenmaksunsa kerta-
suorituksena ja siten päästä yhdistyksen vakinaisiksi jäseniksi. 
Vuosikokous hyväksyi tehdyn esityksen ja vahvisti ehdotettu-
jen kertamaksujen suuruuden, mikä tuli riippuvaiseksi yhdis-
tykselle jo aikaisemmin suoritettujen jäsenmaksujen ts. jäsen-
vuosien määrästä. Muista henkilöjäsenistä ryhdyttiin käyt-
tämään nimitystä vuosijäsen.

Vuonna 1938 vain kuusi jäsentä käytti uutta ”jäsenetua” 
hyväkseen. Tätä voi pitää ymmärrettävänä, sillä edun hinta 
oli korkea: kun normaali jäsenmaksu oli tuolloin 75 mark-
kaa, niin yhdistykseen liittyvän uuden vakinaisen jäsenen 
kertamaksu määrättiin 1 800 markaksi ja 15 vuotta yhdis-
tyksen jäsenenäkin ollut joutui ”vakijäsenyydestään” mak-
samaan 1 000 markkaa. Vakinaisten jäsenten määrä kasvoi-
kin hitaasti; Purhosen mukaan kaiketi siksi, ettei uusilla jä-
senillä ollut tietoa tästä kertamaksumahdollisuudesta, mi-
kä 1940-luvun voimakkaan inflaation vuosina oli muuttu-
nut edulliseksi ratkaisuksi. Vuonna 1953 vakinaisten mää-
rä kohosi kuitenkin kerralla 35:een, sillä syyskokouksessa 
päätettiin kutsua vakinaisiksi jäseniksi ilman jäsenmaksu-
velvoitetta sellaiset vuosijäsenet, joille eläkkeelle siirtymi-
sen vuoksi jäsenmaksujen suorittaminen tuotti taloudelli-
sia vaikeuksia; päätös oudostuttaa, eihän jäsenmaksun suu-
ruus ollut tuolloin enempää kuin 500 markkaa (nykyraha-
na 15 €). Vuoden 1955 jälkeen ei uusia ”vakijäseniä” enää 
kutsuttu eikä kertamaksuun muutenkaan palattu, joten 
vakinaisten jäsenten määrä alkoi vähetä luonnollisen pois-
tuman myötä.

Yhdistykseen tuli 1950-luvulla lisää ulkomaalaisia hen-
kilöjäseniä, minkä Purhonen kuvaa näin: Uittajainyhdis-
tykseen oli jo aikaisemminkin kuulunut muutamia jäseniä 
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läntisistä naapurimaistamme, mutta v. 1952 tehtiin ruotsa-
laisten uittajien taholta kirjallinen esitys pääsystä Suomen 
Uittajainyhdistyksen jäseneksi. Asia oli käsiteltävänä vuo-
sikokouksessa 1953 ja silloin päätettiin virallisesti, että sekä 
Ruotsista että Norjasta voidaan yhdistykseen valita vuosi-
jäseniä. Lisäksi vuosikokous valtuutti johtokunnan kutsu-
maan molemmista maista myös vakinaisia jäseniä, kuiten-
kin sillä kertaa korkeintaan 6 henkilöä kummastakin maas-
ta. Johtokunta käyttikin kohta saamaansa valtuutusta ja 
kutsui mainitut kuusi vakinaista jäsentä sekä Ruotsista et-
tä Norjasta. Kuolemantapausten johdosta on ulkolaisten va-
kinaisten jäsenten luku nyttemmin [1962] kuitenkin supis-
tunut 10:een. – ”Kutsujäsenet” vapautettiin myös jäsen-
maksusta.

Jälkikäteen voi ehkä kysyä, oliko ulkomaalaisten jäsenten 
kutsuminen aitoa pohjoismaisen ammattiyhteyden ylläpitoa, 
vai haluttiinko sillä vain edistää suomalaisten kollegojen mat-
kailumahdollisuuksia länteen? Tuskin kuitenkaan järjestelyl-
lä pyrittiin turvaamaan yhdistyksen kaksikielisyys. Purhosen 
viittaus aiempiin ulkomaalaisjäsenyyksiin koskee kaiketi vain 
muutamaa kunniajäsentä, ja niin ikään 1970-luvulta alka-
en jäsenistössä oli ulkomaalaisia ainoastaan kunniajäseninä.

Uittajainyhdistyksen jäsenmäärän kasvu niinkin suu-
reksi kuin yli 300:n osoittaa, ettei kyseessä ollut enää ”puh-
taiden” uittomiesten ammattiyhdistys, vaan uitosta kiin-
nostuneiden aatteellinen, jos kohta myös vahvasti amma-
tillinen yhteenliittymä. Toki alkuaikoinakin jäsenmääräs-
tä oli enemmistö muita kuin varsinaisia uittajia, lähinnä 
metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen toimihenkilöitä. Myö-
hemmin jäsenistöön tuli myös hallintovirkamiehiä, ope-
tuksen ja tutkimuksen piirissä toimineita sekä uittotarvik-
keiden kaupassa mukanaolleita. Näin jatkui yhdistyksen 
koko eliniän. 

Kun vuonna 1980 yhdistyksen säännöt uusittiin, niis-
sä määriteltiin myös erilaiset jäsenet, joita oli kolmenlaisia: 
varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Var-
sinaiset jäsenet olivat aiempia vuosijäseniä eikä vakinaisista 
jäsenistä puhuttu enää mitään.

Yhteisö- eli kannattajajäseniä oli pyritty hankkimaan 
alusta alkaen niin yhdistyksen talouden kuin myös niiden 
tuoman painoarvon takia. Perustamisvuoden 1912 lopus-
sa yhteisöjäsenten määrä oli noussut jo 27:ään, joista neljä 
oli uittotoimintaa harjoittavia uittoyhdistyksiä tai -yhtiöi-
tä. Loput olivat lähinnä metsäyhtiöitä; niiden sekä uitto- 
ja perkausyhtiöiden ohella kannattajajäseniksi tuli myös 
kaupan alalla toimivia toiminimiä. Säännöt eivät kuiten-
kaan tehneet yli 60 vuoteen eroa henkilö- ja yhteisöjäsen-
ten kesken; niissä ei myöskään määritelty, saattoivatko yh-
teisöjäsenet osallistua yhdistyksen toimintaan ja esimerkik-
si äänestyksiin.

Kannattajajäsenet pidettiin kuitenkin kirjanpidossa eril-
lään, ja heidän jäsenmaksunsa oli luonnollisesti korkeam-
pi kuin henkilöjäsenten. Esimerkiksi vuonna 1938, jolloin 
henkilöjäsenet maksoivat 75 markkaa, kannattajajäsenten 
maksu oli 500 markkaa; 1950-luvulla vastaavat maksut oli-
vat 500 ja 8 000 markkaa.

Vaikka jäsenmäärä alkoikin vähentyä, se oli vuoden 1973 
lopussa vielä 329, joista kunniajäseniä oli kaksi, vakinaisia 
jäseniä 15, vuosijäseniä 283 sekä kannattajajäseniä 29. Tä-
män jälkeen jäsenmäärän vähentyminen hieman voimis-
tui. Siihen oli kaksi hyvää syytä: uiton merkitys oli alkanut 
tuntuvasti vähetä, ja lisäksi yhdistys ei pystynyt tai halun-
nut järjestää jäsenistölleen paljoakaan kiinnostavaa ohjel-
maa. Toisaalta alhainen jäsenmaksu (15…25 markkaa) pi-
ti jäsenmäärän korkeana vielä pitkään, ja niinpä kun yh-
distys lopetettiin vuonna 2004, yhdistyksen jäsenmäärä oli 

Uittopäälliköt Andreas Behm (Kokemäenjoki) ja Lennart Frey (Kymi-
joki) Jyränkö-varppaajan kannella Uittajainyhdistyksen ensimmäisel-
lä kesäretkeilyllä elokuussa 1912. Molemmat herrat toimivat myös yh-
distyksen puheenjohtajina. Noihin aikoihin koolla oli ilmeisesti merki-
tystä uittopäällikköä valittaessa. (Kymin Uittoyhdistys)
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vielä niinkin suuri kuin 165; heistä ”uitosta eläviä” oli enää 
vain kolme.

Uittajainyhdistyksessä ei ehtinyt koskaan olemaan nais-
jäseniä. 

Kunniajäsenet
Vaikkei yhdistyksen säännöissä mainittukaan mitään kun-
niajäsenyydestä, Uittajainyhdistys kutsui jo vuonna 1915 
ensimmäisen kunniajäsenensä. Huomionosoitus kohdis-
tui yhdistyksen ensimmäiseen puheenjohtajaan, insinöö-
ri Karl Appelbergiin. Asia kirjattiin vuosikokouksen pöy-
täkirjaan näin: Puheenjohtaja esitti, että vaikkakaan yhdis-
tyksen säännöissä ei ole mitään mainittuna kunniajäsenten 
valitsemisesta yhdistykselle, niin hän katsoi, ettei ole olemassa 
mitään estettä tällaiseen toimenpiteeseen. Yhdistyksen ensim-
mäiseksi kunniajäseneksi tahtoi hän siten esittää intendentti 
K. Appelbergin, joka on tienraivaaja uiton alalla Suomessa, 
eräs yhdistyksen perustajista, sen ensimmäinen puheenjohtaja 
sekä jatkuvasti vilkkaasti kiinnostunut kaikesta, mikä liittyy 
uittotoimintaan. Kokous hyväksyi yksimielisesti edellä maini-
tun ehdotuksen ja jätti johtokunnan tehtäväksi ilmoittaa in-
tendentti Appelbergille valinnasta sekä luovuttaa hänelle ai-
kanaan kutsukirje.

Kesti 15 vuotta ennen kuin Appelgren, joka kuoli vuon-
na 1921, sai seuraajan. Valinta kohdistui Metsähallituksen 
metsäneuvos K.E. Lindbergiin, joka niinikään oli yhdis-
tyksen perustajajäsen sekä pitkäaikainen johtokunnan jä-
sen ja kolme vuotta myös sen puheenjohtaja. Seuraavan 
kerran kunniajäsenasia oli esillä vuonna 1934, jolloin kun-
nianosoituksen saivat metsänhoitaja ja ex-uittopäällikkö 
Edv. E. Sandman sekä Halla-yhtiön toimitusjohtaja Kaar-
lo Brofeldt, jonka valinnan perustelut eivät ole tiedossa. 
Miehen uitolliset ansiot tuskin olivat valinnan kriteereinä, 
näin voi päätellä jo O. Seppäsen tahdikkaasta kommentis-
ta: Suuren puunjalostusteollisuusyrityksen johtajana ei uitto-
toiminta hänellekään tosin ollut vieras, mutta elämäntyön-
sä kokonaisuutena katsoen kuitenkin sivuseikka. Tästä huoli-
matta johtaja Brofeldt on ollut niitä harvoja ”korkeammal-
la rapulla olevia puumanneja”, jotka ovat osottaneet henkilö-
kohtaistakin harrastusta yhdistyksen toimintaan.

Kolme vuotta myöhemmin, yhdistyksen 25-vuotisjuh-
linnan merkeissä, kunniajäseniä valittiin peräti kuusi, jois-
ta puolet oli ulkomaalaisia uittomiehiä: everstiluutnant-
ti Richard Smedberg ja johtaja Nils V. Sandström Ruot-

sista sekä uittopäällikkö Johannes Johannesen Norjasta. 
Suomalaisista uittomiehistä saivat kunnian eversti Arthur 
Lindberg, metsäpäällikkö Ragnar Reinius ja uittopäällikkö 
Axel Lönnström. 

Yhdistys jatkoi tämänkin jälkeen kunniajäsentensä kut-
sumista, ja kaikkiaan yhdistyksellä ehti olla 28 kunniajä-
sentä. Myös ulkomaalaisia uittajia tuli lisää tämän huomi-
onosoituksen saajiksi, mutta hieman oudohkolta tuntuu, 
että parhaimmillaan 1940-luvun jälkipuoliskolla ulkomaa-
laisia oli kunniajäsenistä lähes puolet. Yleensäkin näyttää, 
että yhdistyksellä on saattanut olla kunniajäsentensä valin-
nassa väljähköt kriteerit.

Suomen Uittajainyhdistyksen kutsumat kunniajäsenet 
ovat olleet seuraavat:

Intendentti Karl Appelberg 1915–21
Metsäneuvos K. E. Lindberg 1930–40
Uittopäällikkö Edv. L. Sandman 1934–36
Johtaja Kaarlo Brofeldt 1934–36
Everstiluutnantti Richard Smedberg 1937–50
Uittopäällikkö Johannes Johannesen 1937–54
Johtaja Nils V. Sandström 1937–54
Eversti Arthur Lindberg 1937–40
Metsäpäällikkö Ragnar Reinius 1937–60
Uittopäällikkö Axel Lönnström 1937–39
Metsänhoitaja K.A. Fellman 1945–51
Vuorineuvos Anders Kramer 1945–51
Uittopäällikkö Robert Carlsson 1947–78
Uittopäällikkö Paul J. Lundén 1952–66
Uittoneuvos Ernst Löthner 1952–65
Uittopäällikkö Werner Öhrling 1952–60
Dipl.ins., metsänhoitaja Gunnar Fabricius 1952–62
Metsäneuvos Uuno Lehtisalo 1957–61
Metsänhoitaja Ragnar Saxén 1957–69
Uittopäällikkö Herman Tawast 1957–66
Uittopäällikkö Otto Bødtker 1957–59
Uittopäällikkö Valter Laukkanen 1957–68
Metsäpäällikkö Nils Stolpe 1966–85
Uittopäällikkö Bo Lundén 1977–2004
Uittopäällikkö Tapio Varis 1977–97
Uittopäällikkö Antti Mustonen 1985–2004
Uittopäällikkö Elias Purhonen 1985–
Uittoneuvos Veikko Valkola 1985–88
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Uittajainyhdistyksen ansiosta maamme arvonimien ve-
roluetteloon saatiin uittoneuvos vuonna 1951. Tasavallan 
presidentti myönsi maamme ensimmäisen uittoneuvok-
sen arvonimen uittopäällikkö Ernst Löthnerille vuonna 
1952. Löthner ehti kuulumaan yhdistyksen johtokuntaan 
27 vuoden ajan. Seuraavaa uittoneuvosta saatiinkin odot-
taa pitkään; syy selviää yhdistyksen johtokunnan pöytäkir-
jauksesta vuonna 1976: Todettiin, että uittoneuvoksen arvo-
nimi ei ole ollut käytössä sen korkean leimaveron vuoksi. Val-
tuutettiin sihteeri valmistelemaan asiaa. 

Uittoneuvos saatiinkin pudotetuksi ”arvossa” toises-
ta veroryhmästä kahdeksanteen ryhmään, jossa leimavero 
on nykyään ”enää” 6 200 euroa. Tämän leimaverohuojen-
nuksen jälkeen uittoneuvoksen arvo myönnettiin vuonna 
1979 uittopäällikkö Veikko Valkolalle, ja hänen jälkeensä 
on Suomeen saatu kuusi muuta uittoneuvosta, jotka ovat 
uittopäälliköt Tapio Varis, Elias Purhonen, Antti Musto-
nen, Olli Pesonius, Kaarlo Palmroth ja Timo Järvelä. Uit-
toneuvos on maamme harvinaisin neuvosnimike ja tullee 
sellaisena säilymäänkin.

Johtokunta ja sihteerit
Uittajainyhdistyksen toiminta on ollut aina johtokunnan 
ohjauksessa. Johtokunnan ja samalla koko yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja Karl Appelgren toimi tehtäväs-
sään työkiireidensä vuoksi vain kaksi vuotta. Hänen seu-
raajakseen valittiin vuoden 1914 vuosikokouksessa Kymin 
Väliaikaisen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Lennart Frey, 
joka aloitti uittopäälliköiden pitkän, toki muutaman kerran 
katkenneen sarjan puheenjohtajan tehtävässä. Ennen sotia 
poikkeuksen teki Metsähallituksen metsäneuvos K.E. Lind-
berg, joka toimi puheenjohtajana vuodet 1925–27. Myös-
kään yhdistyksen pitkäaikaisin puheenjohtaja (1928–49), in-
sinööri Arvi Oksala, ei toiminut enää 1930-luvun alun jäl-
keen henkilökohtaisesti uittopäällikön toimessa siirryttyään 
politiikkaan. Silti hän oli varmaankin kaikkein aktiivisin 
puheenjohtaja, kuten tuonnempana käy selville. Freyn jäl-
keen, ennen Lindbergiä, Kokemäenjoen Uittoyhdistyksen 
uittopäällikkö A. Behm toimi kuusi vuotta puheenjohtaja-
na. Oksalan jälkeen Kymin Uittoyhdistyksen uittopäällikkö 
Nils Stolpe toimi puheenjohtajana vuodet 1950–65, vaikka 
siirtyikin jo vuonna 1954 Kaukas-yhtiön metsäpäälliköksi. – 
Purhonen on hyvin tiivistänyt historiikissaan näiden kuu-
den ensimmäisen puheenjohtajan meriitit. 

Stolpen jälkeen jatkui uittopäälliköiden aika yhdistyk-
sen johdossa; ainoastaan Ahlström-yhtiön metsäpäällik-
kö Risto Hytönen toimi 1980-luvulla puheenjohtajana vii-
den vuoden ajan. Yleensä puheenjohtajaa ei vaihdettu ko-
vin usein; ainoastaan Tapio Varis teki poikkeuksen, jostain 
syystä hän oli tehtävässä vain vuodet 1966–67.

Kokonaisuudessaan Uittajainyhdistyksen puheenjohta-
jaluettelo näyttää seuraavalta:

Karl Appelberg 1912–13
Lennart Frey 1914–17
A. Behm 1918–24
K.E. Lindberg 1925–27
Arvi Oksala 1928–49
Nils Stolpe 1950–65
Tapio Varis 1966–67
Elias Purhonen 1968–82
Risto Hytönen 1983–87
Kaarlo Palmroth 1988–93
Timo Järvelä 1994–99
Harri Lallukka 2000–04

Alkuvuosina yhdistyksen sihteeri, johon toimeen oli yhdis-
tetty myös rahastonhoitajan ja asiamiehen tehtävät, vaih-
tui melko tiuhaan. Tehtävää hoitivat W.G. Thomé, Edv. 
L. Sandman, G. Fabricius ja E.J. Koskenmaa. Vasta vuon-
na 1923, jolloin metsänhoitaja Ragnar Saxén valittiin teh-
tävään, nimitys sai pysyvämmän luonteen, sillä Saxén hoiti 
sihteerin tointa aina vuoteen 1955 saakka. Saxénin päätoi-
mi oli Uittokalusto Oy:n toimitusjohtajuus, jota tehtävää 
hoiti myös hänen seuraajansa metsänhoitaja Erno Pitkälä. 
Uittokaluston toimitilat toimivat käytännössä myös yhdis-
tyksen toimistona ja yhtiön kassanhoitaja hoiti myös yh-
distyksen rahaliikennettä. 

Vuodesta 1938 lähtien yhdistyksellä oli myös apulaissih-
teeri, jonka tehtävänä oli vuosikirjan laatiminen. Ensim-
mäiseksi apulaissihteeriksi valittiin metsänhoitaja Uuno 
Nummenmaa, joka toimi tehtävässään neljä vuotta. Vuon-
na 1943 tehtävä siirtyi insinööri V. Kunnakselle, joka toimi 
myös uuden uittopäällikköjaoston sihteerinä. Hieman yl-
lättävänä voi pitää, että apulaissihteerin palkkio nostettiin 
6 000 markkaan (1 000 €), josta puolet oli tarkoitettu vuo-
sikirjan toimitustyöhön, toinen puoli muuhun sihteerityö-
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hön. Joku saattaisi kysyä, miten sihteerin työt olivat voi-
neet kasvaa noina sotavuosina, jolloin vuosikokouksen li-
säksi ei muuta toimintaa juuri ollut!

Kunnaksen jälkeen apulaissihteeriksi valittiin vuonna 
1947 metsät. toht. Vilho Pöntynen, ja hänen jälkeensä oli 
tässä toimessa Erno Pitkälä vuosina 1953–55. Seuraavana 
vuonna Pitkälästä tuli ”täyssihteeri” eikä uutta apulaista 
valittu ennen kuin vuonna 1971. Tuolloin Pitkälän viimei-
sen sihteerivuoden ajaksi valittiin apulaissihteeriksi met-
sänhoitaja Eero Reinius, joka valittiin vuotta myöhemmin 
sihteeriksi; Reinius oli tehtävässä vain vuoden. Vuonna 
1973 yhdistyksen sihteeriksi valittiin metsät. lis. Ilmo Rin-
kinen, joka toimi Rannikko- ja Sisävesiliikenteen työnan-
tajaliiton (RASILA) toiminnanjohtajana. 

Vaikkei yhdistyksen toiminnan perusteella niin voi-
si päätellä, sihteerin työt ilmeisesti lisääntyivät 1970-luvul-
la, sillä johtokunta päätti vuonna 1979 valita yhdistyksel-
le jälleen apulaissihteerin. Tehtävään valittiin metsänhoi-
taja Ilkka Purhonen, jonka työpaikka oli Savon Uittoyh-
distys. Johtokunta totesi syyskuun kokouksessaan, että sih-
teerit järjestävät keskinäisen työnjakonsa; sittemmin nimike 
muuttui II sihteeriksi. Rinkinen jatkoi vuoteen 1985, jonka 
jälkeen Ilkka Purhonen yleni ”ykkössihteeriksi”, eikä ”kak-
kosta” enää tarvittu. Purhosen jälkeen yhdistyksen viimei-
senä sihteerinä toimi vuodet 2001–04 metsänhoitaja Kai 
Andersin. 

Vuonna 1984 tehtiin päätös siirtää yhdistyksen arkisto 
Elinkeinoelämän Keskusarkistoon (ELKA) Mikkeliin. Sa-
malla johtokunta esitti toivomuksen, että myös uittoyhdis-
tykset ja muut uitto-organisaatiot menettelisivät samalla ta-
paa, niin että ELKA:sta muodostui ”valtakunnallinen uitto-
arkisto”. Toive ei toteutunut täysin; ainoastaan osa uittoyh-
distyksistä ja vastaavista on sijoittanut arkistonsa ELKA:an.

Yhdistyksen muu johtokunta koostui pitkään lähes yk-
sinomaan eri uittoyhdistysten uittopäälliköistä; aika ajoin 
mukaan mahtui joku perkausyhtiöiden toimitusjohtaja, 
isoimpien metsäyhtiöiden metsäpäällikkö sekä Metsähal-
lituksen insinööritoimiston päällikkö. Myös sihteeri, joka 
poikkeuksetta kuului yhdistyksen johtokuntaan, edusti lä-
hes poikkeuksetta muuta kuin uittopäällikkökuntaa. Joh-
tokunnan jäsenten vaihtuvuus oli kohtuullista: ensimmäi-
sen 50-vuotiskauden aikana johtokuntaan ehti kuulumaan 
28 henkilöä, joiden keskimääräiseksi ”palvelusajaksi” tuli 
11 vuotta. Seuraavan 42 vuoden aikana johtokuntaan eh-

ti kuulua suunnilleen sama määrä jäseniä. Johtokunta ko-
koontui normaalisti vuosittain 3–4 kertaa; ajoittain tätä 
harvemmin tai useammin.

Loppuaikoina, kun ”aidot” uittopäälliköt alkoivat käy-
dä harvinaisiksi, johtokunnan – tuolloin tietysti hallituk-
sen – koostumus monipuolistui; ”maallikoitakin” pääsi 
mukaan. Useimmilla johtokunnan jäsenillä säilyi kuiten-
kin kiinteä yhteys elävään uittotoimintaan. 

Yhdistyksen taloustoimet
Sihteeri on kautta aikojen vastannut myös yhdistyksen ta-
loudenhoidosta. Vuodesta 1923 alkaen, kun Uittokalusto 
Oy:n Ragnar Saxén tuli sihteeriksi, käytännössä joku Uit-
tokaluston toimistonaisista hoiti tehtävän; vuodesta 1929 
alkaen siitä ryhdyttiin myös erikseen maksamaan. Näin 
jatkui myös Erno Pitkälän aikana, ja kun RASILA:n Ilmo 
Rinkinen tuli vuonna 1973 sihteeriksi, kassanhoito siirtyi 
RASILA:an. Vastaavasti meneteltiin Rinkisen jälkeenkin.

Jäsenmaksut ovat muodostaneet yhdistyksen tärkeim-
män ja usein lähes ainoan tulolähteen. Ensimmäisissä 
säännöissä määritettiin jäsenmaksun suuruudeksi 10 mark-
kaa (35 €), minkä lisäksi tuli maksaa vastaavansuuruinen 
liittymismaksu. Kannattajajäsenet maksoivat 75 markkaa 
(270 €). Inflaation takia jouduttiin jäsenmaksuja korotta-
maan vuonna 1920 ja sen jälkeen vielä useampaan ottee-
seen. Vuodesta 1932 alkaen jäsenmaksu oli koko 1930-lu-
vun 75 markkaa (25 €); siihen sisältyi myös vuosikirja. So-
tien jälkeen jäsenmaksujen kehitys ei ole seurannut edes 
inflaatiota. Niinpä kun vuonna 1955 vuosijäsenen jäsen-
maksu oli 500 markkaa (15 €), niin 20 vuotta myöhemmin 
se oli 10 markkaa (7,50 €). Ja vuonna 2003, vuotta ennen 
kuin yhdistys lopetettiin, jäsenmaksu oli 20 euroa. Kanna-
tusjäsenmaksuja korotettiin tuntuvasti 1950-luvulta alka-
en, niin että ne säilyivät loppuun saakka 10–20 kertaa hen-
kilöjäsenmaksua suurempina; tosin loppuaikoina niiden 
maksajia oli enää vain kourallinen. 

Menopuoli on taas koostunut pääasiassa yhdistystoi-
minnan tavanomaisista juoksevista kuluista. Näitä Pur-
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honen kuvasi näin: Posti- ja puhelin- sekä ilmoitusmaksut, 
konttoritarvikkeet ja tilintarkastuskulut. Muista tähän ryh-
mään laskettavista menoista mainittakoon Suomen Metsäyh-
distyksen jäsenmaksut, esitelmäpalkkiot, retkeilykustannuk-
set, kokouskulut sekä edustukset ja ulkomaalaisten vieraiden 
aiheuttamat menot. Purhonen ei selvittänyt näiden kulujen 
keskinäisiä suhteita.

Lisäksi sihteerille ja kassanhoitajalle maksetut palkkiot 
sekä etenkin julkaisu- ja painatuskustannukset ovat muo-
dostaneet merkittävän osan yhdistyksen menoista. Sih-
teerille ryhdyttiin maksamaan palkkiota heti alusta alka-
en: ensimmäisenä vuonna palkkio oli 250 markkaa, seu-
raavana vuonna se kaksinkertaistettiin. Palkkiota voi pi-
tää korkeanpuoleisena (nykyrahana 1 700 €); etenkin jos 
sitä vertaa jäsenmaksuun, sillä vuonna 1913 yhdistyksen 
sihteerin palkkioon kului 50 henkilöjäsenen jäsenmak-
sut! Sinänsä palkkion maksamista voi pitää perusteltu-
na, koska sihteeri joutui hoitamaan valtaosan yhdistyk-
sen toiminnasta. Yhdistyksen toiminnan laajuuteen näh-
den sihteerin palkkio oli myöhempinäkin aikoina ”ihan 
kohtuullinen”. 

Sihteerin työtä helpotti vuodesta 1923 lähtien se, että hän 
pääsi toimimaan suurimpien uittajien perustaman Uitto-
kalusto Oy:n toimistotiloissa Helsingissä. Näin oli vuoteen 
1971 saakka. Vuoden 1970 toimintakertomuksessa todettiin: 
Pitempään vireillä ollut hanke Uittajainyhdistyksen ja Yksi-
tyismetsänhoitajayhdistyksen toimistojen yhdistämisestä päätet-
tiin toteuttaa vuoden 1971 alusta lukien. Molempien yhdistysten 
yhteiseksi apulaissihteeriksi valittiin metsänhoitaja, ekonomi 
Eero Reinius. Reiniukselle luvattiin maksaa toimesta peräti 
3 000 markkaa (4 000 €) vuodessa. Toimistojen yhdistämis-
tä ei kuitenkaan toteutettu, ja uittajien asiat hoidettiin edel-
leen Uittokalustosta ja metsänhoitajien Metsätehosta kä-
sin; Reinius valittiin vain uittajien apulaissihteeriksi. – Kun 
RASILA:n Ilmo Rinkisestä tuli sihteeri vuonna 1973, myös 
yhdistyksen ”toimisto” siirtyi RASILA:n tiloihin. Vuonna 
1980 sihteerin (ja toimiston) vuosipalkkio oli 4 000 mark-
kaa (1 800 €), ja tuolloin käytössä ollut toinen sihteeri sai  
1 000 markkaa.

Yhdistyksen julkaisutoiminnan kulut lisääntyivät tun-
tuvasti, kun yhdistys ryhtyi vuodesta 1932 alkaen julkaise-
maan omaa vuosikirjaansa. Kirjan lopussa ollut ilmoitus-
osasto kattoi kuitenkin kirjan kulut, jäipä niistä aika ajoin 
”säästöjäkin”. Sotien jälkeen tilanne alkoi kuitenkin muut-

tua, eli Purhosen sanoin vuosikirjasta aiheutuneet menot 
ovat olleet yleensä noususuunnassa lisääntyneiden toimitus- 
ja painatuskulujen vuoksi. 1950-luvun lopulta alkaen kir-
ja aiheutti yhdistykselle keskimäärin noin 250 000 markan  
(5 000 €) nettomenot. 

Sen jälkeen kun vuosikirjaan sisältynyt uittotilasto saa-
tiin siirretyksi Tilastollisen Päätoimiston julkaistavaksi, jäi 
tilaston laatiminen edelleen yhdistyksen tehtäväksi. Se ai-
heutti keskimäärin 40–50 000 markan (1 000 €) vuosiku-
lun. – Eräisiin julkaisuhankkeisiin kerättiin lähinnä uitto-
yhdistyksiltä erillinen ”suostuntavero”.

Yhdistys on myöntänyt aikojen saatossa jäsenilleen muu-
tamia matka- ja muita apurahoja. Ensimmäinen, 10 000 mar-
kan (3 000 €) matka-apuraha myönnettiin vuonna 1930 met-
säneuvos Lindbergille, jotta tämä voisi osallistua vesioi-
keuslakikomitean Skandinavian matkaan. Lindberg oli 
toki komitean jäsen, mutta komitean jäsenten tuli ra-
hoittaa matkansa itse. Yleensä jäsenten työnantajat hoi-
tivat asian, mutta Lindberg oli vuodesta 1920 lähti-
en toiminut yksityisyrittäjänä eikä halunnut käyttää 
matkaan oman yrityksensä rahoja. Vuonna 1936 puoles-
taan päätettiin lähettää yhdistyksen puheenjohtaja osal-
listumaan Budapestissa pidettyyn Maailman metsäkong-
ressiin. Yhdistys maksoi Oksalalle matkasta ja siellä pitä-
mästään saksankielisestä uittoesitelmästä 7  000 markkaa 
(2 500 €). Sen jälkeen on yhdistyksen asiakirjojen mu-
kaan myönnetty ainoastaan kolme matkastipendiä: vuon- 
na 1951 varatuomari O.T. Koskiselle 20 000 markkaa 
(600 €) Ruotsin-matkaan, ja vuonna 1962 apulaisuitto-
päällikkö Elias Purhoselle 350 000 markkaa (7  000 €) 
Amerikan matkaan. Jälkimmäinen maksettiin kaiketi kor-
vauksena Purhosen kirjoittamasta yhdistyksen 50-vuotis-
historiikista; lisäksi yhdistys tuki Purhosen osallistumista 
?kansainväliseen uittofestivaaliin vuonna 1988.
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Neljä uittoneuvosta Kemijokisuun erotte-
lulla vuonna 1982. Vasemmalta Tapio Va-
ris, Veikko Valkola, K.A. Mustonen ja Eli-
as Purhonen. Kun sotien jälkeen uittoneu-
vos liitettiin Tasavallan presidentin myön-
tämien arvonimien joukkoon, se hinnoitel-
tiin lähes vuorineuvoksen veroiseksi, selvästi 
metsäneuvosta korkeammalle. Se johti sii-
hen, että Suomessa oli yli neljännesvuosi-
sadan ajan vain yksi uittoneuvos, Kymijo-
en Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Ernst A. 
Löthner. Vasta kun 1970-luvun lopulla Uit-
tajainyhdistyksen esityksestä uittoneuvok-
sen hintaa eli siitä maksettavaa leimaveroa 
alennettiin tuntuvasti, saimme aikaa myö-
ten lisää uittoneuvoksia, kaikkiaan seitse-
män. Kuvan kaikki neljä kutsuttiin myös 
yhdistyksen kunniajäseniksi.  (Lauri Hem-
mi; Lusto)

Vuonna 1943 perustettu Uittajainyhdistyksen uittopäällikköjaosto retkeili kesällä 1957 Kokemäenjoen Uittoyhdistyksen vieraina. Matka Melonsyös-
tävänkoskilta Siuroon tehtiin uittoyhdistyksen hinaajan vetämillä veneillä. Kuvassa Kemijoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö P.V. Pentikäinen ja 
Uittokalusto Oy:n toimitusjohtaja Erno Pitkälä; takana selin Oulujoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö E.V. Väisänen, kaikki asiallisesti retkeily-
varusteissa. Pitkälä toimi yhdistyksen sihteerinä vuodet 1956–70 ja oli toiseksi pitkäaikaisin yhdistyksen sihteereistä; hänen edeltäjänsä, niin ikään 
Uittokaluston toimitusjohtajana toiminut Ragnar Saxén oli pitkäaikaisin, hän toimi sihteerinä vuodet 1923–55. (Elias Purhonen; Lusto, Elias Pur-
hosen kokoelma)
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Uittajainyhdistyksen taloudenhoidosta voi ottaa esiin kak-
si hieman ”erikoisempaa” tapausta. Ensimmäinen koskee 
”Metsäneuvos Karl Lindbergin rahastoa”, jonka yhdistyk-
sen johtokunta päätti perustaa tammikuussa 1939 Lindber-
gin täyttäessä 70 vuotta. Rahaston tarkoituksena oli myön-
tää apurahoja uittoa koskevien tutkimusten ja selvitysten 
tekemiseen. Yhdistys itse lahjoitti rahastoon 10 000 mark-
kaa, jäsenet ”jäsenveron” muodossa liki 22 000 markkaa sekä 
Uittokalusto Oy 20 000 markkaa, joten rahaston peruspää-
oma oli korkoineen vuoden lopussa runsaat 50 000 markkaa 
(16 000 €). Rahasto kärsi kuitenkin sodan aiheuttamasta in-
flaatiosta ja vähemmän onnistuneesta sijoitustoiminnasta, 
mistä Purhonen kirjoittaa: Rahaston perustaminen sattui on-
nettomana ajankohtana, toisen maailmansodan kynnyksellä. 
Seuranneina kohtalokkaina vuosina unohtui sekä rahaston ole-
massaolo että sen tarkoitus, joten säännöissä esitettyjä avustuk-
sia ei anottu eikä niitä siten myöskään myönnetty. Sotien ai-
kana ja niiden jälkeen vauhtiin päässyt inflaatio söi sitten ra-
haston reaaliarvon murto-osaan alkuperäisestä varsin kunnioi-
tettavasta määrästä, joten rahasto tavallaan menetti kokonaan 
merkityksensä. Vuoden 1962 vuosikokouksessa rahasto pää-
tettiin lopettaa ja sen varat 377 000 markkaa (7 500 €) siir-
rettiin Uittajainyhdistykselle; ei inflaatio kaikkia varoja ollut 
kuitenkaan syönyt.

Vuonna 2001 yhdistyksen varat kasvoivat noin 200 000 
markan arvoisella osakesalkulla. Se tapahtui puheenjohtaja 
Harri Lallukan kertomana näin: ”Yhdistyksen osakeomis-
tusvarallisuus syntyi siitä, kun yhdistyksellä oli 46 osuuden 
osuus maamme vanhimmasta sijoitusrahastosta, Suomalaisia 
Arvopapereita Oy:stä. Ennen sotia perustettu rahasto oli ol-
lut toimimattomana pitkään, emmekä mekään tienneet, mi-
tä niillä osuuksilla voisi tehdä. Joskus vuonna 2000 oli Hel-
singin Sanomissa pieni ilmoitus, jossa kutsuttiin rahaston 
osuudenomistajat koolle. Hallituksemmme jäsen Esko Kor-
sulainen sattui huomaamaan ilmoituksen – onneksi. Ko-
koonkutsujana oli muuan juristi, joka oli ”löytänyt” rahas-
ton ja sen merkittävän osakeomistuksen (mm. Nokiaa) se-
kä alkanut ostella osuuksia itselleen mm. kuolinpesiltä. Mies 
hoiti rahaston lakkauttamisen niin, että tiettyyn määräai-

kaan mennessä omistuksensa ilmoittaneet saivat osuutensa 
verran rahaston omistamia osakkeita. Ilmeisesti aika pieni 
osa rahaston osakkaista ilmoittautui osille, enkä tiedä saiko 
juristi näiden ”kuolleitten sielujen” osuudet vai mitä niille 
tapahtui. Me saimme kuitenkin ihan mukavan potin. Miten 
nämä osuudet olivat tulleet yhdistykselle, siitä ei ole tietoa.”

Kun yhdistys lopetettiin vuonna 2004, yhdistyksen va-
rat siirrettiin Teollisuuden Metsänhoitajat ry:lle; niitä oli 
yhteensä noin 25 000 euroa, josta valtaosa koostui Nokian 
ja OKO:n osakkeista.

Vuodet 1912–17: lentokirjasia ja retkeilyjä
Yhdistyksen tarkoitus määriteltiin ensimmäisissä säännöissä 
näin: Föreningens ändamål är att: a) vid utlysta diskussions-
möten öfverlägga om frågor, som äro af allmänt intresse för vir-
kesflottning; b) genom tillhandahållandet af facklitteratur och 
annan upplysning främja kunskapen om virkesflottning.

Näitä melko yleisluontoisia tavoitteita hieman täsmen-
nettiin vuonna 1928: Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa 
ja edistää puutavaran uiton yleisiä etuja maassamme. Yh-
distys koettaa täyttää tehtävänsä kokoamalla asiaa harrasta-
via henkilöitä ja yhdistyksiä yhteisiin neuvotteluihin ja yh-
teisille retkeilyille sekä järjestämällä kokouksia, olemalla kir-
jeen- ja kirjallisuudenvaihdossa, y.m. ulkomaisten, etupäässä 
skandinavialaisten yhteenliittymien kanssa, joilla on saman-
lainen tarkoitus. Kokoukset esitelmineen, retkeilyt, julkai-
sutoiminta sekä julkilausumat ja kannanotot, joita usein 
valmisteltiin työryhmissä, muodostuivatkin yhdistyksen 
pääaktiviteeteiksi heti alusta pitäen, vaikkei niitä kaikkia 
mainittukaan vuoden 1912 säännöissä. 

Yhdistys ehti aloittaa toimintansa jo ennen virallista pe-
rustamistaan. Syynä oli uhka uiton päälle sälytettävästä 
”kalaverosta”, joka siis oli ollut keskeisenä kimmokkeena 
myös yhdistyksen perustamiseen. Vuoden 1908 kalastusko-
mitean ehdotuksesta oli näet vuoden 1912 valtiopäiville jä-
tetty esitys, että kaikelle uitettavalle puutavaralle – kotitar-
vepuuta lukuun ottamatta – sälytettäisiin veroluontoinen 
maksu. Sen suuruudeksi ehdotettiin 1½ penniä tukille sekä 
2 penniä pinotavarakuutiometrille. 

Toiminta ensikymmenien aikana
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Uittajien mielestä maksu oli täysin perusteeton ja si-
tä ryhdyttiin torjumaan. Väliaikainen johtokunta kut-
sui maaliskuussa 1912 koolle asiasta kiinnostuneita, ja täl-
löin päätettiin asettaa komitea, kuten työryhmiä tuolloin 
yleensä kutsuttiin, laatimaan brosyyri eli lentokirjanen (tai 
juliste, kuten Seppänen sanan käänsi), jossa perusteellises-
ti selvitettäisiin, miten perusteeton ehdotettu kalastusmak-
su olisi ja mitä haittoja se tulisi aiheuttamaan uittotoimin-
nalle. Komiteaan valittiin herrat Appelberg, Frey, A. Lind-
berg ja Sandman.

Komitea ei vitkastellut. Se sai molemmilla kielillä pai-
netun lentokirjasensa valmiiksi jo muutamassa viikossa, ja 
yhdistyksen perustamispöytäkirjassa voitiinkin todeta: Si-
tä paitsi oli väliaikaisjohtokunta valmistuttanut julisteen, jo-
ka koskee uittotavaran suunniteltua verottamista, mikä julis-
te on painettu ruotsiksi ja suomeksi sekä jaettu kaikille val-
tiopäivämiehille, samoinkuin muille asiasta kiinnostuneil-
le henkilöille ja yhdistyksille. Lentokirjanen oli otsikoitu 
”Lauttaustavaran verottaminen kalastuselinkeinon hyväk-
si” ja sitä levitettiin myös Sahanomistajayhdistyksen jäse-
nistölle. Julkilausuman sisältöä selostetaan tuonnempana.

Perustamiskokouksessa ei pidetty esitelmiä, mutta yh-
distys järjesti jo ensimmäisenä toimintavuotenaan uitto-
retkeilyn, joista oli tuleva pitkäksi aikaa myös yhdistyk-
sen eräänlainen ”tavaramerkki”. Vuosikertomuksessa to-
dettiin Kymijoen Lauttausyhdistyksen alueelle elo–syys-
kuun vaihteessa 1912 suuntautuneen retkeilyn täyttäneen 
hyvin tehtävänsä: Excursionen torde kunna betraktas såsom 
synnerligen lyckad och manar till fortsatt verksamhet i samma 
riktning. – Kaksi vuotta myöhemmin tehtiin seuraava ret-
keily, nyt Kokemäenjoelle.

Johtokunnan toiminta oli muutenkin ensimmäisenä toi-
mintavuonna aktiivista: se kokoontui viisi kertaa. Marras-
kuun alussa pidetyssä hallituksen kokouksessa oli keskei-
simpänä aiheena seuraavana kevättalvena pidettävä vuosi-
kokous. Päätettiin, että varsinaisten vuosikokousasioiden 
lisäksi kokouksessa pidettäisiin viisi alustusta, joiden aiheet 
ja pitäjät lyötiin lukkoon. Lisäksi päätettiin pyytää alusta-
jilta esitykset kirjallisina helmikuun loppuun mennessä, 
jotta ne voitaisiin painattaa ja jakaa koko jäsenistölle. 

Joulukuun viimeisenä päivänä pidetyssä hallituksen ko-
kouksessa päätettiin lisätä vielä yksi asia keskusteltavak-
si vuosikokoukseen. Se kirjattiin pöytäkirjaan myös suo-
meksi: Olisiko yhdistyksessä syytä ryhtyä toimenpiteisiin Suo-

men oloihin soveltuvan lauttauskäsikirjan aikaan saamiseksi? 
Suomenkielinen kirjaus johtui varmaankin siitä, että kirjas-
ta oli tarkoitus tehdä suomenkielinen ja että insinööri E.J. 
Koskenmaa pyydettiin alustamaan asiasta; Koskenmaalle 
oli myönnetty toinenkin alustus pidettäväksi kokouksessa.

Niinpä 29. maaliskuuta 1913 pidetyssä yhdistyksen vuo-
sikokouksessa, johon osallistui 23 jäsentä, pidettiin viisi 
alustusta tahi esitelmää; yksi, uittopäällikkö Freyn huk-
kupuita koskeva, oli jäänyt jostain syystä pois ohjelmas-
ta. Seuraavassa esitetään esitelmien pitäjät aiheineen, ku-
ten myös esityksiä seurannut keskustelu päätöksineen, jot-
ka sihteeri Thomé oli kirjannut vuosikokouksen pöytäkir-
jaan (myös suomeksi; myöhemmin ei keskusteluja kirjattu 
pöytäkirjoihin): 

Kapteeni A. Lindberg: ”Vilka åtgärder hava de senaste 
åren vidtagits för klargörande av frågan om flottvirkesavfallets 
inverkan på fisket och de resultat man härvid kommit till”.

Sen ohella esitelmöitsijä esitti tietoja prof. Levanderin ja 
tri. Järven tutkimuksista Kemijoella kuorijätteen vahingolli-
suudesta kalastukselle, joissa nämä olivat tulleet siihen tulok-
seen, että ainoastaan äärimmäisen harvoissa tapauksissa kuo-
rijäte aiheuttaa haittaa kalastukselle, vaan päinvastoin useim-
missa tapauksissa jätteestä on hyötyä kalojen lisääntymiselle.

K. Lindberg selosti samaa asiaa Ruotsin kokemusten poh-
jalta.

Insinööri A. Gripenberg: ”Äro nu gällande bestemmelser 
angående ersättning för genom flottning förorsakade skador 
ändamålsenliga och tarva desamma möjligen revision” täyden-
täen esitystään valaisevilla esimerkeillä Kymijoen vesistöstä.

K. Lindberg: Katsoi myös että sana ”olägenhet” Vesioike-
uslain 19 §, II luvussa tulisi vaihtaa sanaan ”kostnad”, jotta 
puutavarauittajan tarvitsisi korvata rannanomistajalle ai-
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noastaan todellinen haitta, mikä voidaan arvioida rahana. 
Oli kuitenkin sitä mieltä, ettei ole lain vika, että sitä tul-
kitaan väärin. Vesioikeuslain 22 § II luvun määräykset pi-
täisi muuttaa; katselmuslautakunnat ovat usein sopimatto-
mia, koska ne eivät aina hoida tehtäväänsä jäävittömästi. 
Laissa pitäisi olla sanottuna ettei puiden törmäämistä ran-
taa vasten tarvitse korvata. Puhuja katsoi valtaväylän vel-
voittavuuden olevan meillä suuri etu; Ruotsissa ei ole mo-
nin paikoin valtaväylää, mikä on osoittautunut olevan hai-
taksi uitolle.

Fellman: Oli samaa mieltä alustajan kanssa ja esitti myös 
perustettavaksi komiteaa käymään läpi Vesioikeuslaki näiltä 
kohdin. Piti tärkeänä että laki on niin muotoiltava ettei se 
anna tilaa virhetulkinnoille.

Gripenberg: Katsoi että lakia pitää selventää niin ettei la-
kia voi tulkita väärin. Oli samaa mieltä Lindbergin kanssa 
valtaväylän hyödyllisyydestä uitolle. Totesi että on usein vai-
keaa löytää jäävittömiä henkilöitä katselmuslautakuntiin.

Lagerwall: Oli samaa mieltä alustajan kanssa. Vallitse-
vissa olosuhteissa joudutaan maksamaan koko joukko todis-
tamattomia ja kohtuuttomia vahingonkorvauksia vain sen 
vuoksi että vältyttäisiin riidoilta ja oikeusjutuilta rannan-
omistajien kanssa. Lakia pitäisi selkeyttää.

Appelberg: Oli jo vuonna 1894 pitänyt esitelmän samas-
ta aiheesta Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokoukses-
sa ja silloin painottanut sanan ”olägenhet” sopimattomuut-
ta sekä niitä suunnattomia vahinkoja joita uitto saa kärsiä, 
koska laki on epäselvä ja antaa tilaa kiristykselle. Oli samaa 
mieltä alustajan kanssa. Katsoi kuitenkin ettei Uittajainyh-
distyksen asettaman komitean lausunnolla olisi suurta mer-
kitystä koska lainsäätäjä ei voi antaa sen vaikuttaa itseensä 
senvuoksi, koska lausunto tulee täysin yksipuoliselta taholta.

Wichman: Oli samaa mieltä alustajan kanssa. Katsoi että 
Metsähallituksen tulee tehdä aloite tässä asiassa.

Gripenberg: Kannatti Wichmania siinä että Metsähalli-
tuksen tulisi ryhtyä toimiin asiassa.

Fellman: Muistutti että uittajien itsensä pitäisi olla aloit-
teellisia tässä asiassa, niin että aikanaan heillä olisi jotain 
valmista esitettävää asiassa.

K. Lindberg: Aloitteen on tultava uittajilta. Oli vakuut-
tunut että Metsähallitus tulisi tukemaan heitä.

Päätös: On asetettava komitea käymään läpi Vesioikeus-
lain kaikki kohdat, jotka koskevat uittoa. Komitea koostuu 
viidestä jäsenestä ja on sillä sen ohella oikeus kutsua asian-

tuntijoita ja juristeja. Komitean jäseniksi valittiin: A. Gri-
penberg, A. Lindberg, E.L. Sandman, R. Reinius ja K. Fell-
man sekä varajäseniksi A. Behm ja A. Lönneström. E.L. 
Sandman toimii kokoonkutsujana. Mikäli komitea katsoo 
tarvitsevansa erityisen sihteerin, tulee komitean jäsenten, 
joista useimmat ovat uittopäälliköitä, hankkia uittoyhdis-
tyksiltään sihteerin palkkaamiseen tarvittavat varat.

K. Lindberg: ”Huruböra våra flottleder iståndsättas och 
det härför erforderliga kapitalet anskaffas?”

Appelberg: Myös tätä kysymystä oli käsitelty vuonna 1894 
Suomen Metsänhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa. Kymin 
Lauttausyhdistys syntyi siten että asiasta kiinnostuneet alkoi-
vat laittaa uittoväyliä kuntoon yhteisesti.

Wichman: Uittoväylien katselmuksissa tulisi toimitusin-
sinöörin kiinnittää enemmän huomiota osapuolten näke-
myksiin kuin tähän mennessä. Uskoi että uittoväylien ra-
kennustyöt tulisivat kalliiksi mikäli valtio huolehtisi niistä, 
minkä seurauksena myös uitto tulisi kalliiksi. Uittajien pi-
täisi itse tehdä rakennustyöt uittoväylissä ja sitä varten muo-
dostaa osakeyhtiöitä.

K. Lindberg: Esitti että toimitusinsinöörin tulee olla ak-
tiivisempi väyläkatselmuksissa kuin tähän mennessä, mut-
ta tämän tulee ehdottomasti ottaa huomioon osapuolten toi-
vomukset.

Gripenberg: Oli samaa mieltä alustajan kanssa. Katsoi 
että kruunun tulee antaa lainoja, ei itse panna uittoväyliä 
kuntoon. Uittoväyläkatselmuksissa tulee toimitusinsinöörin 
esiintyä aktiivisemmin kuin tähän saakka ja näin varmasti 
olisikin mikäli hän olisi uittoon perehtynyt henkilö.

Päätös: Kokous päätti yhtyä alustajan esittämään lausun-
toon asiassa.

Insinööri E.J. Koskenmaa: ”Mitä näkökohtia tulisi laut-
tauksen tähden ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä laut-
tauksen järjestämiseksi vesistöissämme?”

Wichman: Ehdotti että Vesioikeuslain läpikäymistä var-
ten asetetun komitean tulisi tehdä asiasta ehdotuksen seuraa-
vaan vuosikokoukseen, jolloin asiaa käsiteltäisiin uudestaan.

Koskenmaa: Kannatti Wichmania.
Päätös: Asetetun komitean tulee erityisesti käsitellä kysy-

mystä ja tehdä esitys siitä seuraavaan vuosikokoukseen, jolloin 
asiaa käsitellään. Tässä asiassa tulee komitean kutsua Kosken-
maa asiantuntijaksi.

Insinööri E.J. Koskenmaa: ”Olisiko yhdistyksellä syytä ryh-
tyä toimenpiteisiin Suomen oloihin soveltuvan lauttauskäsi-
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kirjan aikaansaamiseksi? Millä lailla olisi se julkaistava ja 
mitä tulisi sen sisältää?”

K. Lindberg: Kannatti alustajaa. Ehdotti kuitenkin että 
Yhdistys ensiksi hankkisi suurempien teollisuuslaitosten tuen 
hankkeelle ja vasta sitten kun tuki on varmistettu ryhtyä toi-
miin käsikirjan laatimiseksi.

Appelberg: Muistutti että Yhdistyksen pitää hakea myös 
valtion tukea. Kirja pitää julkaista Suomen kielellä. Kirjan 
tekemiseen saa hyvän avun norjalaisesta uittokäsikirjasta.

Wichman: Oli samaa mieltä.
Koskenmaa: Uskoi että hanke olisi niin kannattava että 

Yhdistys voisi välittömästi ryhtyä kirjan tekemiseen.
Sandman: Samanaikaisesti kun Yhdistys pyytää tukea eri 

teollisuuslaitoksilta, pitäisi myös kysyä kuinka monta kappa-
letta eri yhtiöt sitoutuvat ostamaan kirjaa.

Päätös: Päätettiin asettaa komitea valmistelemaan käsi-
kirjaa ja valittiin siihen: A. Gripenberg, A.B. Helander, K. 
Lindberg ja E.J. Koskenmaa. Komitean tulee aluksi laatia 
suunnitelma kirjan toteuttamisesta, minkä jälkeen Hallitus 
hakee sille valtiontukea sekä kääntyy maan teollisuudenhar-
joittajien puoleen pyytäen avustuksia sekä takuita ostaa kirjaa 
tietyn määrän. Hallituksen tulee myös määrätä kirjalle hinta. 
Senjälkeen kun taloudellinen varmuus kirjan julkaisemiseksi 
on saatu, voidaan ryhtyä kirjan laatimiseen. 

Keskustelu oli siis vilkasta ja myös päätöksiä pystyttiin 
tekemään. Esitelmät eivät olleet pöytäkirjan liitteenä, mut-
ta niistä yksi, kapteeni Arthur Lindbergin pitämä julkais-
tiin SMY:n ”Julkaisuissa”, jossa myös selostettiin kokouk-
sen kulku muutenkin melko perusteellisesti. Esitelmien 
ohella oli kokouksessa tietysti käsitelty myös varsinaiset 
sääntömääräiset asiat.

Vuosikokouksen asettama lakikomitea ei saanut työtään 
valmiiksi määräajassa. Se pääsi kokoontumaan vasta joulu-
kuun alussa, silloinkin vajaalukuisena, mutta piti kuiten-
kin pitkän, nelipäiväisen kokouksen. Johtokunta, vai pi-

täisikö sanoa Thomén jälkeen sihteeriksi valittu Sandman, 
oli puolestaan aktiivinen käsikirjahankkeessa. Syksyyn 1913 
mennessä saatiin metsäyhtiöiltä tukea kirjan tekemistä var-
ten noin 4 500 markkaa (16 000 €) sekä lisäksi lupaus yli 
600 kirjan ostamisesta. Keräystä tai kerjäämistä kuiten-
kin jatkettiin: kirjeitä lähetettiin kaikille vähänkin huo-
mattavammille metsäyrityksille, joilla oli suorat yhteydet 
uittoon. Helmikuussa 1914 Sandman kirjoitti mm. met-
sänhoitaja Arne Brobergille Wärtsilä-yhtiöön kertoen kir-
jahankkeesta, johon oli päätetty pyytää tukea Herroilta sa-
hanomistajilta ja puutavaraliikkeenharjoittajilta sekä muil-
ta asiasta kiinnostuneilta henkilöiltä. Siihen mennessä oli 
avustuksia saatu noin 6 000 markkaa, mutta saman verran 
vielä tarvittiin lisää. Myös Rauma Wood Ltd:n (tuolloin 
vielä Vuojoki Gods Ab) metsänhoitaja C.E. Degenerille 
lähti saman päivänä Sandmanin BB-kirje, jossa hän totesi 
mm: I förhoppningen att Ditt bolag beaktar sakens vigt och 
betydelse, anhåller jag om Ditt kraftiga biträde. Kirjahank-
keen avustamisen ohella pyydettiin myös, että yhtiö tuli-
si yhdistyksen kannatusjäseneksi; yllättävänä voi pitää, et-
tei kumpikaan yhtiö osoittanut suopeuttaan yhdistyksen 
hankkeelle.

Johtokunta oli silti valmis etenemään kirjahankkees-
sa, mutta päätös lykättiin vuoden 1914 vuosikokoukseen. 
Tällöin oli myös saatu ”puolittainen” lupaus valtion tues-
ta. Senaatti oli näet lähettänyt yhdistyksen avustuspyyn-
nön lausunnolle Tie- ja Vesirakennusten ylihallitukselle, 
joka oli lämpimästi puoltanut tuen myöntämistä. Kokous 
tekikin päätöksen uittokäsikirjan julkaisemista ”på finska 
språket”, ja myös avustusten keräystä jatkettiin puuttuvan 
osuuden kokoon saamiseksi. 

Tieto hankkeesta oli levinnyt myös maakuntiin, ja 
niinpä asioitsija Juho Pietarinen Läskelä-yhtiöstä kirjoitti 
Uittajainyhdistykselle maaliskuussa 1915 tarjoten karttoja 
ja piirustuksia kirjantekijöiden käyttöön. Sandman vasta-
si, ja tämä on kirjekopioiden mukaan yhdistyksen ensim-
mäinen suomenkielinen kirje – vuoden 1912 kiertokirjettä 
lukuun ottamatta. Kirje alkoi näin: Vuosikokouksessa 1914 
päätti Yhdistys uittoetujen valvomista varten ryhtyä toimiin 
saadakseen aikaan Uittomiesten käsikirjan, suomenkielisen. 
Asiata varten asetettu toimitusjohtokunta hankkii par’aikaa 
aineksia käsikirjaa varten. Asiata avustavat useat saha- ja 
teollisuus-laitteemme sekä uittoyhdistykset ja yksityiset hen-
kilöt, joko merkitsemillään raha-avustuksilla tai tilaamalla 

Juho Pietarinen Läskelä-yhtiöstä 
 kirjoitti Uittajainyhdistykselle 

maaliskuussa 1915 tarjoten  
karttoja ja piirustuksia kirjan- 

tekijöiden käyttöön.
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etukäteen käsikirjaa, yhden tai useampia kappaleita. Lisäk-
si Sandman kertoi antaneensa Pietarisen kirjeen kirjatoi-
mikunnan käyttöön ja uskoi näiden ottavan yhteyttä Pie-
tariseen. 

Johtokunta oli toiminut myös ”kalaveroasiassa”, jos-
ta todettiin näin yhdistyksen vuosikertomuksessa: Kos-
ka vuoden 1912 valtiopäivät eivät ehtineet käsitellä esitystä 
nyt voimassaolevan Vesioikeuslain eräiden §:ien muuttami-
seksi, mihin esitykseen sisältyi myös ehdotus uittotavaran ve-
rottamisesta kalastuselinkeinon hyväksi, Hallitus uudisti sa-
man esityksen myös vuoden 1913 valtiopäiville. Tämän joh-
dosta hallitus kävi läpi sen lentokirjasen, jonka Yhdistyksen 
asettama komitea oli laatinut ja joka oli tullut jaetuksi vuo-
den 1912 valtiopäiville. Tarpeelliseksi katsottujen korjaus-
ten jälkeen samainen lentokirjanen painettiin uudelleen se-
kä ruotsiksi että suomeksi sekä jaettiin kaikille valtiopäivi-
en osanottajille. Tunnetulla tavalla, valtiopäivät hylkäsivät 
tehdyn esityksen. Johtokunta ei ottanut kertomuksessaan 
kantaa, oliko yhdistyksen brosyyrilla ollut vaikutusta lain 
hylkäämispäätökseen – arvattavasti. 

Vaikka kalaveron uhka saatiin torjutuksi, uusia oli tu-
lossa. Senaatin laki- ja talousvaliokunta oli esittänyt mie-
tinnössään vesioikeuslain pykäliä 12 ja 18 muutettavak-
si siten, että yhdistyksen mukaan kuka tahansa olisi oi-
keutettu nostamaan ja huostaan ottamaan uponneen tai 
uppoamistilassa olevan puutavaran, kuin myös että puu-
tavaran omistajan tulisi varustaa puutavaransa leimalla, 
mikä osoittaisi milloin puutavara on veteen laitettu. Näi-
den muutosten torjumiseksi oli johtokunta julkaissut yh-
dessä Suomen Metsänhoitoyhdistyksen ja Yksityismet-
sänhoitajainyhdistyksen kanssa uuden lentokirjasen, jo-
ka aiempien tapaan oli jaettu valtiopäivämiehille talvel-
la 1914. Saman vuoden vuosikokouksessa puheenjohtaja 

totesi brosyyrissa osoitetun, miten ajatellut muutokset Ve-
sioikeuslakiin tulisivat ainoastaan johtamaan loputtomiin 
rettelöihin sekä aiheuttamaan maan puutavaranviejille ar-
vaamattoman suuria vaikeuksia ja kustannuksia. Kokous 
hyväksyi yksimielisesti johtokunnan toiminnan asiassa, 
ja myös sen, että lentokirjasen julkaisukulut oli maksettu 
yhdistyksen kassasta, då det i främsta rummet tillkommer 
Föreningen att bevaka flottningens intressen.

Kokouksessa oli esillä myös lakikomitean edellisessä ko-
kouksessa lisätyökseen saama selvitys siitä, mitä kaikkea tu-
lisi ottaa huomioon uittotoiminnan järjestämisessä vesis-
töissämme. Todettiin aiheen laajuus ja siksi päätettiin lykä-
tä asian perusteellisempi valmistelu uudelle, tosin samois-
ta henkilöistä nimetylle komitealle. Yhdistyksen lakikomi-
tean päätyö, vesioikeuslain uudistamistarpeiden selvittämi-
nen, sen sijaan eteni edelleen hitaanpuoleisesti. Komitean 
jäsenten työ- ja muut kiireet viivyttivät työtä, ja vuoden en-
simmäinen kokous saatiin pidetyksi vasta joulukuussa 1914. 

SMY oli lähettänyt yhdistykselle kirjelmän, jossa se eh-
dotti komitean perustamista käsittelemään kysymystä, mi-
ten uittokatselmus- ja -sääntöasioita hoitavat insinöörit 
saataisiin koulutetuksi uittoasioihin. Asia sai runsaasti kan-
natusta, ja kun vielä kävi ilmi, että vastaavanlainen hanke 
oli vireillä Ruotsissa, päätti kokous lähteä mukaan komite-
aan ja nimesi siihen edustajikseen metsänhoitaja Sandber-
gin ja insinööri Gripenbergin.

Vuonna 1914 yhdistys päätti kerätä arkistoonsa kaikki-
en maamme uittoyhdistysten säännöt sekä muitakin tietoja 
näiden yhdistysten toiminnasta. Materiaalia kertyi vuoden 
aikana melko hyvin, mutta vain lähinnä suurimmista uit-
toyhdistyksistä. Jäipä johtokunnalle epäselvää, missä kaik-
kialla oli uittoyhdistyksiä toiminnassa, vaikka tämän tiedon 
olisi luullut löytyvän Metsähallituksesta tai senaatin valio-
kunnista. Sandman oli saanut kirjanpitoonsa 12 yhdistystä 
ja lisäksi hän epäili, että myös Perhonjoella toimisi uittoyh-
distys; useampien kyselyjen jälkeenkään hän ei kuitenkaan 
ollut saanut varmuutta asiaan, ainoastaan sen tiedon, että 
joessa oli uitettu kruununmetsien puita. – Perhonjoella ei 
ollut tuolloin eikä myöhemminkään uittoyhdistystä.

Uittoyhdistysasia selveni jonkin verran tammikuus-
sa 1917, jolloin yhdistyksen uusi sihteeri, insinööri Gun-
nar Fabricius vastasi Ruotsin veljesyhdistyksen sihtee-
rin Richard Smedbergin tiedusteluun uittotyöntekijöiden 
työoloista sekä uittosäännöistä Suomessa. Fabricius tote-
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si, ettei mitään kokonaistilastoa ensin mainitusta aiheesta 
ollut löydettävissä Teollisuushallituksesta eikä muualta, 
mutta että suurimmista uittoyhdistyksistä tietoja oli saa-
tavissa; se tosin veisi aikaa. Myös uittosäännöt löytyisivät 
samoista lähteistä. Hän listasi vastauskirjeeseensä myös 
tiedot ”de vigtigaste eller annars mera kända” uittoyhdis-
tyksistä. Näitä ”tärkeitä” yhdistyksiä oli 10, ja lisäksi pe-
rustamisvaiheessa kerrottiin olevan Tengeliö-, Siika-, Kii-
minki- ja Kiurujokien lauttausyhdistykset. Fabricius lu-
pasi lähettää myöhemmin muiden lisää löytyvien yhdis-
tysten yhteystiedot; ”puuttuvien listalla” oli ainakin Por-
voon Uittoyhdistys.

Tuntuu hieman erikoiselta, ettei kaikkien maamme uit-
toyhdistysten olemassaolosta ollut varmuutta uittajain kes-
kusjärjestössä! Samoin kummastuttaa ilmoitus, ettei ollut 
tietoja uittotyöväen oloista; olihan G.R. Snellman tehnyt 
juuri Teollisuushallituksen toimesta sahateollisuuden työ-
väestöä koskevan selvityksen ja siinä yhteydessä oli kerätty 
runsaasti tietoja myös metsä- ja uittotyöväestöstä. Tulokset 
oli julkaistu vuonna 1914 suomeksi ja ruotsiksi.

Ilmeisesti Smedbergin kysely sai Uittajainyhdistyksen te-
hostamaan ”etsintäänsä”. Helmikuussa 1917 Fabricius tie-
dusteli Eklöf-yhtiöstä, löytyikö Vantaan-, Porvoon-, Taasi-
an- ja Pukaron-, Lapinjärven-, Rutumin- ja Mäntsälänjoil-
la sekä Pernajanlahteen laskevissa vesistöissä uittoyhdistyk-
siä sekä näiden vesistöjen uittosääntöjä. Eklöfin vastaus-
kirjettä ei ole yhdistyksen arkistoissa. Samoihin aikoihin 
Fabricius kirjoitti ylimetsänhoitaja K.A. Ritarsalolle Vii-
puriin: Pyytäisin jos hyvän tahtoisesti ilmoittaisit onko Sinul-
le tunnettua löytyykö Perojoella ja siihen laskevalla Kilpeenjo-
ella lauttausyhdistystä kuten näitten vesistöjen lauttaussään-
nöt edellyttävät. Tässä tapauksessa vastaus oli kielteinen. – 
Tuolloin, helmikuussa 1917 Suomessa oli perustettuna tiet-
tävästi 15 uittoyhdistystä.

Vuoden 1916 alkupuolella yhdistyksen toiminta osak-
si halvaantui, kun sihteeri Sandman joutui lavantaudin 
vuoksi sairaalaan kahdeksi kuukaudeksi. Mies tunsi suur-
ta huolta yhdistyksen tulevasta vuosikokouksesta ja erityi-
sesti siellä käsiteltävästä vuosikertomuksesta tilinpäätök-
sineen. Niinpä hän saneli sairaalassa nelisivuisen kirjeen 
”Broder Lindbergille” pyytäen tätä huolehtimaan yhdes-
sä Freyn kanssa näiden dokumenttien aikaansaamisesta; 
Sandman vielä luetteli kirjeessään 13 ”muistamaansa” koh-
taa, jotka tulisi sisällyttää vuosikertomukseen.

Lindbergin ja Freyn laatima vuosikertomus noudattikin 
varsin tarkoin Sandmanin käsikirjoitusta ja kuului yhdis-
tyksen asettamien komiteoiden osalta seuraavasti:

Yhdistyksen vuosikokouksessa 1913 asettama komitea käy-
mään läpi voimassaolevan vesioikeuslain uittoa koskevia koh-
tia on kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana, muttei ko-
mitea ole saanut vielä tehtäväänsä loppuunsuoritetuksi. Vuo-
sikokouksen 1914 asettama komitea, joka sai tehtäväkseen laa-
tia esitys koskien kysymystä ”Mitä näkökohtia tulisi lauttauk-
sen tähden ottaa huomioon tehtäessä suunnitelmia lauttauk-
sen järjestämiseksi vesistöissämme?”, on nyttemmin täyttänyt 
tehtäväänsä ja tulee sen laatima ehdotus käsiteltäväksi vuosi-
kokouksessa 1916. Myös SMY:n ja Uittajainyhdistyksen yh-
teinen, insinööreille suunnattavaa uitto-opetusta käsitellyt 
komitea oli saanut työnsä valmiiksi. 

Kesällä 1915 tehdystä retkeilystä todettiin seuraavasti: 
Yhdistyksen kolmas retkeily kohdistui Saimaan ja Kymijo-
en vesistöjen väliseen vedenjakaja-alueeseen, jolloin vierail-
tiin muun muassa siellä olevilla tukkiensiirtolaitoksilla. Ret-
keilylle, joka tapahtui 27–29 kesäkuuta, oli runsas osanotto ja 
se oli erityisen opettavainen. Retkeilylle oli kutsuttu Ruotsin 
Uittopäällikköyhdistys, mutta koska vallitsevien olosuhteiden 
vuoksi heidän oli mahdoton lähettää retkeilylle edustajiaan ja 
he lähettivät tilaisuuteen tervehdyssähkeen. Retkeilyn osalta 
vuosikertomus poikkesi hieman Sandmanin luonnokses-
ta. Tämä oli ehdottanut, että kertomuksessa tulisi kiittää 
nimeltä vieraanvaraisuutta osoittaneita yhtiöitä ja heidän 
edustajiaan, joita olivat Gutzeit-, Halla- ja Kymi-yhtiöt, 
Kymin Lauttausyhdistys sekä Werlan johtaja Andersin ja 
Woikkaan isännöitsijä Norrman. Sandman lisäsi kirjees-
sään vielä oman arvionsa retkeilyn annista: Mig synes man 
kan kalla Gutzeit’s inrättning vid Ruttois intressant, men dä-
remot Halla A/B:s inrättningar storartade.

Vuosikertomuksessa myös mainittiin, että yhdistyksen 
arkistoon oli saatu joukko uittokirjallisuutta sekä uittoai-
heisia valokuvia, joita olivat luovuttaneet metsänhoitajat 
Reinius, Munsterhjelm, Lagerstedt ja Wichmann. Sandma-
nin mukaan valokuvat oli tarkoitettu yhdistyksen tulevaan 
uittoalbumiin. Jo edellisvuonna oli retkeilykuvia saatu Tor-
nator-yhtiön metsänhoitaja N.H. Hornborgilta, ja niinpä 
oli vuoden 1915 vuosikokouspöytäkirjaan merkitty: Emedan 
till styrelsen insänts särskilda fotografier berörande flottnings-
exkursionerna 1912 och 1914, hade styrelsen fattat beslut om 
bildande av en fotografisamling, innehållande bilder av alla 
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slag från flottningens område. Jäsenten toivottiinkin lähettä-
vän kuvia tähän kokoelmaan. Mutta missähän tämä kuva-
kokoelma samoin kuin yhdistyksen kirjasto ovat nykyään?

Vuosikertomus hyväksyttiin muutoksitta 23. maalis-
kuuta 1916 pidetyssä vuosikokouksessa, jossa pääaihee-
na oli yhdistyksen vuonna 1913 asettaman uittolakikomi-
tean esitys ”Muutamia näkökohtia huomioonotettavaksi 
lauttaussääntöjä ja väylien kuntoonpanemissuunnitelmia 
tehtäessä”. Tämä 22 kohtaa sisältänyt esitys oli hyvin pit-
källe Koskenmaan käsialaa ja näin muodoin myös kirjoi-
tettu suomeksi. Esitys käytiin läpi kohta kohdalta vilk-
kaan keskustelun myötä ja hyväksyttiin sellaisenaan lu-
kuun ottamatta kohtia 2, 3, 4 ja 22. Vilkkainta keskustelu 
oli kohtien 2. ja 3. ympärillä, jolloin joukko puhujista katsoi 
että molemmissa näissä kohdissa oleva sana ”mahdollisuuk-
sien mukaan” pitäisi poistaa, jotta lausunnolle annettaisiin 
täsmällisempi muoto, niin että katselmustoimituksiin tulee 
määrätä ainoastaan sellaisia toimitusinsinöörejä ja metsäta-
louden asiamiehiä, jotka hallitsevat uiton täydellisesti. Toi-
set puhujat olivat taas sitä mieltä, että olisi nyt ja luulta-
vasti myös vastaisuudessa mahdotonta, että, ottaen huomi-
oon kaikki esiintulevat tapaukset, olisi käytännöllisesti kat-
soen mahdotonta löytää henkilöitä, jotka kyseessä olevassa 

suhteessa olisivat täysin asiaan perehtyneitä, ja katsoivat sen 
tähden, että puheena oleva sana tulisi jättää tekstiin. Kos-
ka yksimielisyyttä asiassa ei voitu saavuttaa, jouduttiin ää-
nestämään ja osoittautui että enemmistö jäsenistä oli sanan 
”mahdollisuuksien mukaan” poistamisen kannalla, minkä-
tähden kokous päätti poistaa nämä sanat kohdista 2. ja 3. se-
kä että kohdassa 3. sen ohella sanojen ”ja erittäinkin” sijaan 
kirjoitetaan ”ja jos mahdollista”.” Kohdan 14 muutos oli lä-
hinnä stilistinen, ja lopputarkastusta koskevassa kohdassa 22 
päätettiin poistaa: ”ja onko kuntoon panija maksanut maa- 
ja vesialueen sekä lauttauslaitteiden omistajille niille tulevat 
korvaus- ja lunastussummat”. – Lisäksi kokousohjelmaan 
kuului uittopäällikkö Axel Lönnströmin esitys Utran ni-
putuslaitoksesta Pielisjoella. Esitys oli ”kuvitettu” lukuisin 
piirroksin ”som åskådningsmaterial”.

Johtokunta toteutti vuosikokouksen päättämän ”Muuta-
mien näkökohtien…” painattamisen ja jakelun. Myös hy-
vin tuloksin, sillä senaatin kulkulaitosvaliokunta teki vuo-
den 1916 aikana päätöksen, jonka mukaan määrättäessä pii-
ri-insinööriä uittoväyläkatselmusten toimitusinsinööriksi, eri-
tyisesti merkittävämmissä vesistöissä, tulee, siinä määrin kuin 
mahdollista, tehtävään määrätä Tie- ja vesirakennusten ylihal-
lituksen palveluksessa oleva insinööri, jolla on kokemusta ja asi-
antuntemusta uiton alalta. Päätöksessä oli myös muita Uitta-
jainyhdistyksen esittämiä näkökohtia, kuten vastaavan uit-
toasiantuntemuksen edellyttämistä myös Metsähallituksen 
katselmustoimitukseen määräämältä metsätalouden edusta-
jalta, uiton etujen huomioon ottamista katselmuksessa sekä 
yleistä katselmusasioiden viivyttelemättömän eteenpäinvie-
misen tähdentämistä.

Lisäksi senaatti velvoitti kirjelmässään Tie- ja vesiraken-
nusten ylihallitusta huolehtimaan siitä, että laitoksen pal-
veluksessa olisi riittävästi insinöörejä, jotka yksistään tai 
pääasiallisesti toimisivat uittokatselmuksissa ja muissa ui-
ton järjestämistä koskevissa tehtävissä. Senaatti myös oi-
keutti ylihallituksen insinöörien hankkimaan uittoon liit-
tyvää tietoutta seuraamalla uittoja jo seuraavan kevään ai-
kana eri puolilla maata. – Myös insinöörien uittokoulutus-
kysymys oli esillä vuoden 1916 aikana.

Maaliskuun viimeisenä päivänä 1917 pidetyssä vuosiko-
kouksessa käsiteltiin lukuisia asioita, joista tärkeimpiä oli-
vat senaatin ”kuorikomitean” mietintö, josta keskusteltiin 
laajasti ja jota käsitellään tuonnempana sekä metsänhoita-
ja Behmin tekemä ehdotus toimenpiteistä uittoasioiden vi-

Alku sihteeri Edv. L. Sandmanin laatimasta yhdistyksen kertomukses-
ta vuodelta 1914. 



4 1 U I T O N  VA I H E I TA  S U O M E S S A

Yhdistyksen vuoden 1915 vuosikokous pidettiin Hotelli Kämpissä. Senai-
kaisen tavan mukaan kutsu ohjelmineen toimitettiin painettuna. Ajan 
tapaan kuului sekin, että kokouksesta oli ilmoitettava viranomaisille. 
Niinpä sihteeri oli kirjoittanut tämän arkistokappaleen yhteyteen: ”Mö-
tet anmäldt hos Polisen gm aflemnande af program i 2. exemplar till po-
lis-kammar-sekreteraren (U.J. Masalin).” Kokouksesta oli ilmoitukset 
myös Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa.

ranomaiskäsittelyn nopeuttamiseksi. Asia päätettiin jättää 
yhdistyksen johtokunnan käsiin, förstärkt med forstmästa-
re Behm. Lisäksi päätettiin perustaa komitea käsittelemään 
uittoyksikkökysymystä. Tähän tärkeää mutta vaikeaa ky-
symystä selvittävään komiteaan valittiin insinöörit Frey ja 
Koskenmaa sekä metsänhoitajat Behm, Wichmann, He-
lander ja Burgman.

 Vuosikokouksen hieman kevyempää osuutta edusti 
insinööri Hugo Larssonin kuvasarja (”skioptikonbilder”) 
Saimaan Uittoväylienperkaus Oy:n edellisvuosien aikana 
perkaamista uittoväylistä. Sen ohella lupasi ins. L. myö-
hemmin luovuttaa yhdistykselle suurehkon albumin hänen 
ottamistaan uittoväyläkuvista. Tämänkin albumin kohta-
lo kiinnostaisi!

Vuodet 1918–29: lisää komiteoita ja retkeilyjä 
Tvänne tunga år hafva förflutit sedan senaste årsmöte. Näin 
alkoi vuosia 1917 ja 1918 koskeva Uittajainyhdistyksen vuo-
sikertomus. Vuonna 1918 ei kyetty pitämään, ja muutenkin 
yhdistyksen toiminta oli melko vähäistä. Myös seitsemän 
jäsenen kuolema vuoden 1918 taisteluissa varjosti yhdistyk-
sen jäsenten mielialoja vielä vuoden 1919 vuosikokoukses-
sa, joka pidettiin 24. maaliskuuta. 

Vaikeana aikana yhdistys sai tukea Ruotsista, jossa Svens-
ka Flottningschefsföreningenin helmikuussa pidetyssä vuo-
sikokouksessa keskusteltiin Suomen tilanteesta mm. näin: Vi 
ha sett, att under dessa allvarsamma dagar, som för vårt grann-
land Finland borde varit lyckliga tider, inträffat mycket, som är 
helt annat än glädjande. Onnellista oli tietysti Suomen saa-
vuttama itsenäisyys, vähemmän ilahduttavaa käynnissä oleva 
vapaussota. Kokous päätti lähettää Suomen veljesyhdistyk-
sen puheenjohtaja Lennart Freylle osoitettu seuraavansisäl-
töinen sähkösanoman: Svenska Flottningschefsföreningens års-
möte önskar härmed genom Eder få till Föreningen för allmän-
na flottningsintressen framföra sina uppriktiga lyckönskningar 

Insinööri E.J. Koskenmaa tuli yhdistyksen sihteeriksi vuonna 1919 ja 
hänen aikanaan pöytäkirjat muuttuivat suomenkielisiksi toki niis-
tä oli myös ruotsinkieliset versiot). Tässä viimeinen pykälä vuoden 
1920 vuosikokouspöytäkirjasta. Kaksikielistä käytäntöä jatkettiin vuo-
teen 1970. 
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med anledning av Finlands självständighetsförklaring. Måtte 
lugn och arbetsro snarast möjligt beskäras Eder.

Vuonna 1917 asetettu uittoyksikkökomitea sai pidetyk-
si vain yhden kokouksen ja se päätti jäädä odottamaan Ky-
min Lauttausyhdistyksen vastaavaan tarkoitukseen asetta-
man työryhmän työn tuloksia, ennen kuin jatkaisi työtään. 
Myös johtokunnan saama tehtävä saattaa valtakunnan hal-
lituksen tietoon muutostarpeet voimassaolevaan vesioike-
uslakiin jäi hoitamatta, koska oli saatu tietää, että valtioval-
ta tulisi asettamaan komitean lain muuttamiseksi.

Johtokunnan kokoonpanoon tuli muutoksia. Uudek-
si puheenjohtajaksi tuli Kokemäenjoen Lauttausyhdistyk-
sen uittopäällikkö Andreas Behm ja uudeksi sihteeriksi in-
sinööri E.J. Koskenmaa sekä uudeksi hallituksen varajäse-
neksi metsänhoitaja Ragnar Saxén. Aiemmat hallituksen 
jäsenet K. Lindberg ja E.L. Sandman (varajäsen) jatkoivat 
edelleen. Varsinaisten kokousasioitten lisäksi kokouksen 
ohjelmassa oli kaksi ”demonstraatiota”. Insinööri Frey esit-
teli kehittämänsä pinotavaran niputuslaitoksen ja insinöö-
ri J. Könni teki selkoa Saimaan vesistön perkausyhtiön ra-
kentamista uittoränneistä. Niiden joukossa oli myös uu-
tuus, ns. lastausränni, jolla voitiin pientavaraa lastata ran-
tavarastoista proomuihin. 

Koskenmaan sihteeriksitulon myötä yhdistys muuttui 
myös dokumenttiensa osalta kaksikieliseksi – tosin vain 
muutaman vuoden ajaksi. Koskenmaa toi myös toisen muu-
toksen: vuosikertomuksiin sisällytettiin myös yleinen uittoa 
koskeva osuus, jota lainataan tuonnempana useampaan ot-
teeseen. Se alkoi nyt ensimmäistä kertaa näin: Rinnan puu-
tavarateollisuuden kanssa on lauttaustoimintakin ollut virko-
amaan päin maailmansodan ja meillä sen ohella seurannei-
den rauhattomuuksien aiheuttamasta horrostilasta. Kertomus 
jatkui uittoa koskevilla päätapahtumilla ja jatkui Kosken-
maan ”lempiaiheella”: Työpalkkojen melkoisesti kallistuessa, 
on viime aikoina entistään enemmän tultu havaitsemaan, mi-
ten suuri merkitys on väylien uittokuntoisuudella sekä uitto-
kustannusten alentamiseksi että uittoajan lyhentämiseksi, sekä 
on suunniteltu entistään enempään väylien kuntoonpanotöitä. 
Maassamme on jo kolme uittoväyliä rakentavaa yhtiötä. - - 
Sen lisäksi suunnittelee Waltio huomattavia kuntoonpanotöi-
tä omissa metsissään. Ikävä vain, että tämä toiminta on näin 
myöhään ja kalliilla ajalla herännyt, sillä nyt tulevat kuntoon-
panotyöt entiseen verraten suhteettoman kalliiksi. Mutta pa-
rempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kysymyksen ollessa väy-

lien kunnostamisesta, sopii mainita muutama sana myös mo-
nia vuosia tekeillä olevasta lauttauskäsikirjasta, jota nyt väyliä 
kuntoonpantaessa kipeästi kaivattaisiin. Sen toimittamisen on 
johtokunta uskonut insinööri E.J. Koskenmaan huoleksi velvol-
lisuudella alkaa lopullinen toimittaminen vielä kuluvan vuo-
den aikana. – Ehkä Koskenmaan olisi kannattanut muotoilla 
viimeinen lause uudelleen, sillä Uittajainyhdistyksen ja Kos-
kenmaan ”suuri hanke” ei valmistunut koskaan.

Kertomuksessa todettiin myös vanhan ”kalaveroasian” 
nousseen uudelleen ajankohtaiseksi, kun Maalaisliitto oli 
tehnyt asiaa koskevan eduskunta-aloitteen. Sen mukaan 
kaikesta sisävesillä uitettavasta puutavarasta tulisi maksaa 5 
penniä kuutiometriltä käytettäväksi kalastuselinkeinon hy-
väksi. Tämän verotusyrityksen valaisemiseksi jätettiin Laki- ja 
talousvaliokunnalle yhdistyksen johtokunnan aloitteesta laa-
ja kirjelmä, jota seurasi jäljennöksiä ennen asiasta annetuista 
lausunnoista ja ilmestyneistä julkaisuista, ja jossa periaatteelli-
sesti vastustettiin tämäntapaista verotusyritystä. Kirjelmän al-
lekirjoittajina olivat myös Yksityismetsänhoitajainyhdistys 
ja Suomen Metsänhoitoyhdistys.

Maaliskuun 27. päivänä 1920 pidetyssä vuosikokoukses-
sa oli kahden alustuksen (Frey ja Behm) ohella myös in-
sinööri G. Fabriciuksen esitys väyläperkauksista. Sihteeri 
kirjasi asian näin: Insinööri Gunnar Fabricius selosti onnistu-
nein varjokuvin toiminimen O.Y. Uittojärjestelyn hänen joh-
dollaan suorittamia erilaisia lauttausväylien kuntoonpanotöi-
tä, kuten purojen ja koskien perkauksia, erilaisia ohjauspato-
rakenteita, säästöpatoja ja uittoruuhia. Esitys herätti läsnä ol-
leissa ansaittua huomiota. Pöytäkirjan 15 §:ksi puolestaan 
merkittiin: Virallisen kokouksen jälkeen, jonka osanottajat 
valokuvattiin ja johon saapui tervehdyssähkösanoma yhdistyk-
seltä ”Svenska Flottningschefsföreningen” oli yhteinen illalli-
nen, jonka kuluessa pidettiin useita puheita. Mitä hauskim-
man ja vilkkaimman mielialan vallitessa kului aika toveril-
lisesti seurustellen huomaamatta pikkutunneille. Vastaava py-
kälä olisi varmaankin voitu kirjata monesta aiemmastakin 
yhdistyksen vuosikokouksesta – ja myös tulevista.

Vuoden 1920 vuosikertomus alkoi: Kuten viimeisessä vuo-
den 1919 toimintakertomuksessa totesimme olivat puutavarateol-
lisuus ja siitä läheisesti riippuva lauttaus silloin nousukaudessa. 
Samaan nousevaan suuntaan on toiminta jatkunut melkein ko-
ko vuoden 1920, kunnes vuoden lopussa alkoi laskusuunta. Myös 
yhdistyksen toiminta vilkastui; kesäretkeilykin järjestettiin 
neljän välivuoden jälkeen. – Vuoden 1921 vuosikokouksessa 
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oli esillä edellä kerrottu yhdistyksen sääntö- ja nimenmuu-
tosasia sekä erityiskysymyksenä hukkupuuasia, jota käsitel-
tiin niin lainsäädäntö- kuin nostoteknisenä kysymyksenä.

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja ja kunniajä-
sen Karl Appelberg kuoli vuonna 1921, ja seuraavassa vuo-
sikokouksessa esitettiin, että hänen työnsä kunnioittami-
seksi perustettaisiin Appelbergin nimeä kantava rahasto yh-
distyksen tarkoituksenperien edistämiseen. Ehdotus hyväk-
syttiin ja johtokunnan tehtäväksi jäi ryhtyä toimenpiteisiin 
rahaston perustamiseksi ja sen sääntöjen aikaansaamisek-
si. Jostain syystä moista rahastoa ei kuitenkaan perustettu.

Eduskunta sääti vuonna 1920 uuden leimaverolain, jossa 
asetettiin erityinen leimavero myös lääninhallitusten myön-
tämille luville saada uittaa kuorimatonta puutavaraa. Lei-
mavero oli melkoisen tuntuva, esimerkiksi pinotavaralla 50 
penniä kuutiometriltä. Laki koettiin uittajien piirissä kei-
notekoiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi, ja mm. A. Burg-
man totesi Metsätaloudellisen Aikakauskirjan (MA) kirjoi-
tuksessaan maksun osaltaan vähentävän kaukaisten saloseu-
tujen metsien menekkimahdollisuuksia. Asiaa käsiteltiin yh-

Koskenmaan sihteeriksitulon 
myötä yhdistys muuttui myös  

dokumenttiensa osalta  
kaksikieliseksi – tosin vain  
muutaman vuoden ajaksi. 

Tuskin kukaan voi näin jälkikäteen ymmärtää, miten paljon Suomessa on ollut uittoväyliä (enimmillään pitkälti yli 40 000 kilometriä) ja miten 
paljon työtä niiden kuntoonsaattamiseksi on tehty. Uittoväyliä perattiin tilapäisesti ja pysyväisluontoisesti, ja lisäksi niihin rakennettiin erilaisia 
uittolaitteita. Kaksi kuvaa väyläperkauksista Itä-Suomessa vuoden 1920 tienoilla: Tiilikkajoen latvaosaa perataan Rautavaaralla ja paljolti kalli-
oon hakattu uittokanava Ilomantsissa. (Yksityiskokoelma)
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distyksen vuosikokouksessa 1922, jolloin metsäneuvos Lind-
berg piti asiaa koskevan alustuksen, jossa hän käsitteli myös 
aiemmin uhkana ollutta ”kalaveroasiaa”. Uudesta leimave-
rosta Lindberg totesi sihteeri Koskenmaan kirjaamana näin: 

Nyt kyseenalainen leimavero ei ole missään asiallisessa yh-
teydessä edellisen veroesityksen kanssa, vaan on leimavero yk-
sinomaan suostuntavero, kuten muutkin leimaverolaissa lue-
tellut maksut. Semmoisenakin se oli puhujan mielestä huo-
nosti valittu ja aiheuttaa valtiollekin enemmän vahinkoa 
kuin hyötyä, puhumattakaan siitä, että se on epäoikeutettu. 
Vahingollinen on se varsinkin häilyväisyytensä tähden, vaih-
dellen vuodesta vuoteen, mistä syystä pitkällä valmistusajal-
la toimivalle puutavarateollisuudelle on vaikea laskea täs-
mällisiä valmistuskustannuksia. Tästä seikasta saavat varsin-
kin metsien omistajat ja varsinkin valtio suurimpana metsien 
omistajana kärsiä, sillä puutavaran ostajat laskevat sitä suu-
remman varmuusprosentin ja maksavat siis sitä vähemmän 
ostamistaan puista. Käytännöllisenä keinona kyseenalaisen lei-
maveron vaikutusten estämiseksi ehdotti alustaja ryhdyttä-
väksi entistään laajemmassa määrässä toimenpiteisiin kuori-
mishelpotuksen myöntämiseksi lauttaussäännöissä tai niiden 
muutoksissa. Loppupontenaan alustaja esitti, että päätökses-
tä lupaa myönnettäessä kuorimattomien puiden uittamiseen 
kannettu leimavero olisi kohtuuttomana, epäoikeudenmukai-
sena ja vahingollisena ensi tilassa poistettava. Vaikka Lind-
berg suurentelikin veron vaikutuksia, kokous yhtyi alusta-
jan näkemyksiin sekä velvoitti johtokuntaa toimimaan asi-
assa. – Uittolupia koskevasta leimaverosta päästiin eroon 
vasta sotavuosina.

Samaisessa vuosikokouksessa käsiteltiin lukuisia erillis-
asioita, jopa siinä määrin, että kun insinööri Hugo Larsson 
valmistautui alustamaan kahdesta keskustelukysymyksestä, 
uittoväen tapaturmavakuutuksesta ja uittotilastosta, sihtee-
ri joutui kirjaamaan: Mutta kun useat läsnäolijat olivat vä-
syneitä oltuaan kokouksissa kolme päivää peräkkäin eikä niin 
ollen ollut mahdollisuutta saada näille tärkeille kysymyksille 
riittävää harrastusta, päätettiin lykätä näiden kysymysten kä-
sittely kesäretkeilyn yhteydessä pidettävään kokoukseen. Väsy-
myksestä huolimatta kokouksen jälkeen pidettiin yhteinen 
päivällinen – tällä kertaa poikkeuksellisesti Uudella Seura-
huoneella – johon osallistui 30 jäsentä ja joka jatkui pikku-
tunneille paraimman toverillisen mielialan vallitessa. – Myös 
kesällä 1921 retkeiltiin, tällä kertaa Perä-Pohjolaan.

Vuoden 1922 toimintakertomus, joka jäi Koskenmaan 

toiseksi viimeiseksi, oli varsin perusteellinen ja sitä kan-
nattaa lainata muutenkin kuin vain yhdistyksen toimin-
nan osalta:

Vesisuhteet ovat v. 1922 olleet yleensä uitolle suotuisat. Vettä 
oli jo keväällä yleensä runsaasti ja veden korkeus pysyi jatku-
vien sateiden tähden kautta kesän pääväylissä suhteellisen kor-
keana. Ainoastaan Pohjois  Suomessa valitettiin loppukesällä 
ja myöhemmin syksyllä veden olleen haitallisen alhaalla. - -

Uittoväylien rakennustoiminnan alalla ei ole rahavarojen 
niukkuuden tähden toimittu niin rohkein ottein kuin aikai-
sempina vuosina, mutta sen sijaan näyttää tulevaisuus sitä lu-
paavammalta. Yleensä näyttää se käsitys voittavan alaa, että 
uittotoiminta on teknillistä toimintaa ja [yliviivattuna: siis 
teknikkojen tulisi olla johdossa] että uittoväylät olisi saatet-
tavat entistä parempaan kuntoon. Nämät näkökohdat liene-
vät vaikuttaneet, että moniin lauttausyhdistyksiin on valittu 
teknikkoja uittopäälliköiksi tai päällikköjen apulaisiksi ja ra-
kennusmestareita työnjohtajiksi. Samoin on perustettu entis-
tään enemmän yhtiöitä uittoväylien kunnostamista varten. 
Tätä luovaa ja tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa on ilolla 
tervehdittävä. - -

Puutavaran uitto tulee usein kosketukseen muun vesis-
tön käyttämisen kanssa, nimittäin kalastuksen ja liikenteen. 
Kun vesistöjä on aikaisemmin käytetty näihin tarkoituksiin 
ja nämät tarkoitukset katsovat itsellään olevan esikoisoikeu-
den vesistöjen käyttämiseen sekä puutavaran uiton olevan 
myöhemmin saapuneen, vaivoin siedettävän tulokkaan, saa 
puutavaran uitto usein kokea tästä lapsipuolen asemasta. 
Viime vuoden vuosikertomuksessa mainittiin, että kysymys 
puutavaran uiton verottamisesta kalastuselinkeinon hyväk-
si ei ollut saavuttanut valtiopäivien hyväksymistä sekä toi-
vottiin saatavan olla kalastusintoilijain taholta jonkun ai-
kaa rauhassa. Niin on tapahtunutkin. On vielä todettavis-
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myös lääninhallitusten myöntä-

mille luville saada uittaa  
kuorimatonta puutavaraa.
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sa siltä taholta enemmän ymmärtämystä maamme tärkein-
tä vientiteollisuutta kohtaan, mikä ilmenee m.m. valtion 
lohikalastusten järjestämisessä myöskin puutavaran uittoa 
silmällä pitäen. Mutta kalastusintoilijain sijaan olemme 
saaneet laivaliikenteen esitaistelijat. Kuitenkaan ei heidän 
taholtaan ole niin paljon kysymys laivaliikenteen turvaa-
misesta, vaan paremminkin korvausten saaminen luotseille 
puutavaran uiton merimerkeille aiheuttamista vahingoista. 
Viime vuosikokouksessa erään yhdistyksen jäsenen aloittees-
ta esitettiin kolmehenkinen komitea antamaan lausuntoa 
Merenkulkuhallituksen Valtioneuvostolle tekemästä tämän-
suuntaisesta anomuksesta, nimittäin saada laatia asetuseh-
dotus, missä määrättäisiin joku maksu kappaleelta puuta-
varaa mainittua tarkotusta varten. Komitea laatikin kuu-
lusteltuaan asiantuntijoita seikkaperäisen vastineen, mis-
sä kohta kohdalta selostettiin ehdotuksen heikkoja puolia. 
Tämän jälkeen Merenkulkuhallitus luopui aikasemmasta 
ehdotuksestaan, mutta esitti samalla semmoista muutosta 
voimassa olevaan merenkulkua koskevaan asetukseen, että 
luotsien korvauslaskut olisivat, sittenkun luotsipiirin pääl-
likkö on ne hyväksynyt, ilman muuta ulosottokelpoisia ja 
lauttaajan tehtäväksi jäisi erimielisyyksiä sattuessa osottaa, 
ettei hänen lauttansa ole vahinkoa aiheuttanut. Tästä asi-
asta on yhdistys myös saanut tilaisuuden antaa lausuntonsa 
ja annetaan se aivan lähiaikoina sekä toivottavaa on, että 
tämä vesioikeuslain vastainen ja mielivaltaan johtava alo-
te saadaan torjutuksi.

Yleensä ovat viranomaiset entistä enemmän kääntyneet 
yhdistyksen puoleen sen harrastuspiiriin kuuluvissa asioissa. 
M.m. on yhdistys saanut antaa lausuntonsa kysymyksestä uit-
to- ja metsätyöläisten asuntoolojen järjestämiseksi sekä erään 
kanavasäännön kohdan suunnitellun muutoksen ja selven-
nyksen johdosta.

Viime vuosikokouksessa valtuutti yhdistys johtokunnan 
kääntymään Teknillisen Korkeakoulun opettajaneuvoston puo-
leen pyynnöllä, että sanotussa oppilaitoksessa järjestettäisiin 
uittoteknikoiksi aikoville parempi tilaisuus opiskeluun. Joh-
tokunnan taholta on ensin yksityisesti tiedusteltu eräiden kor-
keakoulun opettajien mielipidettä ja lopullinen kirjelmä jä-
tetään kohdakkoin.

Johtokunnalle annettiin myös tehtäväksi ryhtyä toimenpi-
teisiin yhdistyksen kuolleen kunniajäsenen Intendentti Karl 
Appelbergin nimeä kantavan rahaston perustamiseksi, jota 
käytettäisiin yhdistyksen tarkotusperien edistämiseksi ja jon-

ka ehdotuksen johtokunnan tuli tälle kokoukselle esittää. Joh-
tokunta ei ole kuitenkaan tahtonut tehdä mainittua sääntöeh-
dotusta ennenkuin nähdään, minkä verran varoja kerääntyy 
ja ennenkuin jäsenet ovat antaneet lähemmin evästyksiä. Avus-
tusten hankkiminen on taas suunniteltu pantavaksi alulle tässä 
vuosikokouksessa suuremman jäsenmäärän ollessa saapuvilla.

Viime kesän aikana tehtiin varsin onnistunut kesäretkei-
ly Keski  Suomeen. Kokoonnuttiin Jyväskylään heinäkuun 13 
päivänä, missä oli yhteinen aamiainen klubilla klo 1,30 päi-
vällä. Tämän jälkeen käytiin vielä samana päivänä Haa-
pakosken erottelupaikalla ja Kuhankosken voimalaitosraken-
nuksella, palaten yöksi Jyväskylään. Seuraavana aamuna läh-
dettiin sitten noin 400 km pitkälle kiertomatkalle läpi Keski  
Suomen. Ensin suunnattiin matka Viitasaarelle sekä sieltä 
Pylkönmäen ja Karstulan kautta Huopanan koskelle, missä 
yövyttiin. 15 p:nä jatkettiin matkaa Saarijärvelle sekä saavut-
tiin illalla Konneveden ja Laukaan kautta Jyväskylään. Tä-
mä matka, joka tapahtui pääasiallisesti eri toiminimien au-
liisti retkeilijöiden käytettäväksi asettamilla autoilla, oli erit-
täin hyvin järjestetty ja johdettu sekä oli sekä metsänhoidol-
lisessa ja uittosuhteissa erittäin opettavainen. Muutenkin oli 
retkeily onnistuneempia, mitä yhdistys on toimintaaikanaan 
järjestänyt. Matkan varrella saatiin eri kohdissa nähdä O. Y.  
Uittojärjestelyn päämäärästään tietoista, tarkoituksenmukais-
ta ja onnistunutta uittoväylien rakentamista sekä Kymin 
lauttausyhdistyksen hyvinjärjesteltyä uittoa ynnä Keski  Suo-
men puutavarayhtiöiden ja yksityisten hyvin hoidettuja met-
siä. Yhdistyksellä on mieluinen velvollisuus lausua kiitoksen-
sa paitsi toiminimille O. Y. Uittojärjestely, Kymin lauttausyh-
distys ja Äänekoski A. B., jotka ovat retken suureksi osaksi 
kustantaneet, mutta varsinkin näiden toiminimien muka-
na olleille toimihenkilöille metsänhoitaja Bruno Alancolle, 
majuri Valter Viikille sekä insinööreille Gunnar Fabricius ja 
Herman Tavast, jotka saivat kestää päivän kuumimman hel-
teen. – Lisäksi kertomuksessa todettiin MA:n julkaisseen 
kaksi erityistä uittonumeroa.

Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta vuosikoko-
uksessa 1923, jossa varsinaisten kokousasioitten lisäksi pidet-
tiin kaksi esitelmää. Insinööri Fabricius puhui uittorännien 
mitoittamisesta ja ruotsalaisen insinööri Nils Ribbingin ai-
heena oli ”Virkesflottningen och kraftverken”. Ribbing ei ol-
lut ensimmäinen ruotsalaisvieras yhdistyksen vuosikokouk-
sissa. Jo kaksi vuotta aiemmin oli Richard Smedberg esitel-
möinyt varjokuvien avulla uitto-oloista Ruotsissa.
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Vesilainsäädännön uudistaminen oli tällä välin jäänyt 
yhden miehen, asessori E.W. Sopasen tehtäväksi. Mies oli 
tuttu uittajille, oli toiminut mm. Gutzeit-yhtiön juristi-
na useissa vesilainsäädäntöön liittyvissä asioissa, ja yhdis-
tys pyrkikin käyttämään tilaisuutta hyväkseen. Vuosikerto-
muksessa 1923 todettiin: Koska sillä on puutavaran uittajille 
suuri merkitys, että uudessa vesioikeuslaissa, jonka valmistelu 
on jätetty asessori Sopaselle, otetaan tarpeeksi huomioon laut-
tauksen edut, niin päätettiin yhdistyksen johtokunnan teke-
mästä alotteesta asettaa komitea, tehtävänään seurata tämän 
kysymyksen kehitystä. Komitean palkkaamiseksi ja mahdol-
listen muiden kulujen peittämiseksi on yhdistys kaikilta laut-
tausyhdistyksiltä saanut avustusta, joka nousee noin 20.000:- 
Smk:aan. Vaikka yhdistyksen komitea varmaankin auttoi 
Sopasen työtä, itse vesioikeusasia ei edennyt yhtään aiem-
paa ripeämmin.

Huhtikuussa 1924 pidetyssä vuosikokouksessa pidettiin 
kolme esitelmää, joista lainattakoon tähän pöytäkirjamer-
kintä insinööri O. Blumenthalin esityksestä ”Förslag till 
flottningens ordnande i Imatra”. Alustaja oli ollut asiantun-
tijana valtion ja teollisuuden välisessä Imatran uittoa koske-
vassa kiistassa ja esitti asian puolueettomasti. Keskustelun ai-
kana Ins. Eerikäinen toi esiin uittajaosapuolen näkemyksiä. 
Niin alustus kuin keskustelu antoivat hyvän kuvan olosuh-
teista tällä suurella vesiputouksella ja sen voimalarakennus-
työmaalla. Imatran voimalaitoksen rakentaminen oli alka-
nut vuonna 1922, ja rakennustyö häiritsi suuresti Gutzeitin 
Vuoksen uittoja, jotka olivat alkaneet 1910-luvun lopulla. 

Vuotta myöhemmin pidetyssä vuosikokouksessa, jol-
loin metsäneuvos Karl Lindbergistä tuli virallisesti yhdis-
tyksen uusi puheenjohtaja (Behm oli kuollut syksyllä 1924, 
ja johtokunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajan), oli 
esillä myös koko maan kattavan uittotilaston sekä uitto-
väyläkartan laatiminen. Uittotilastoasia oli ollut esillä jo 
yhdistyksen kesäkokouksessa 1922, tuolloin insinööri Lars-
sonin esittelemänä. Nyt oli asialla metsäneuvos Kosken-
maa. Kokous kannatti kumpaakin hanketta ja jätti asian 
johtokunnan huoleksi.

Vuoden 1924 kertomuksessa esitettiinkin ensimmäisen 
kerran yhteenveto uittoyhdistysten uittamista puumääris-
tä. Tiedot oli saatu 10 yhdistyksestä, joten se ei ollut kat-
tava edes yhdistyksen jäseninä olleiden uittoyhdistysten 
osalta; Koskenmaan esitys kattavamman tilaston aikaan-
saamiseksi oli siis perusteltu. Uittoyhdistysten vastauksiin 

sisältyi muitakin, myös myöhempiä tilastointeja vaikeutta-
via puutteita: puumäärät oli tilastoitu eri yksiköin ja lisäk-
si samat puumäärät sisältyivät osittain kahden tai jopa kol-
men uittoyhdistyksen tilastoihin; siksi vastauksista ei oltu 
tehty yhdistelmää. Myöhemmin laaditun ”virallisen” uit-
totilaston mukaan vuonna 1924 uitettiin puuta yhteisui-
toissa kaikkiaan 8,4 milj. m3, hieman enemmän kuin edel-
lisvuonna. 

Vuosikokous velvoitti insinööri Oksalan esityksestä joh-
tokunnan yhdessä muutaman asiantuntijan kanssa valvo-
maan, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin Met-
sähallituksen ehdottaman 20 milj. markan valtiolainan 
myöntämisestä uittoväylien perkausyhtiöille. Pystyikö yh-
distys moiseen vaikuttamaan, ei ole selvillä.

Vuonna 1925 uitettiin suunnilleen sama määrä kuin 
kahtena edellisvuotenakin, ja yhdistyksen keräämät uitto-
tilastotiedot saatiin nyt jo 19 uittoyhdistyksestä. Kymijoki 
säilyi edelleenkin ylivoimaisesti suurimpana uittoväylänä. 
Vuosikertomuksen mukaan siellä uitettiin 10,3 milj. tuk-
kia ja runsaat 50 000 m3 pinotavaraa. Jälkimmäinen mää-
rä ei voi olla oikein, kun muistetaan, miten monta puu-
hiomoa sekä sellu- ja paperitehdasta sijaitsi Kymijoen var-
rella, ja kun esimerkiksi Kajaanin Uittoyhdistys uitti tuol-
loin pinotavaraa lähes 400 000 m3. Yhdistyksen kerto-
muksessa kuvattiin uiton yleistä kulkua mm. seuraavasti:

Talven harvinaisen vähäisen lumimäärän vuoksi otaksut-
tiin huonoa uittokevättä, mutta tässäkin erehdyttiin, sillä lu-
kuun ottamatta Etelä-Suomen Suomenlahteen laskevia pie-
nempiä jokia oli vesisuhteet kaikkialla muualla hyvät, pai-
koin harvinaisen hyvät. Heikko kevättulva ei aiheuttanut 
uittolaitteille mitään vahinkoa, eikä tuottanut muutenkaan 
ylimääräisiä menoja. Sittemmin sattuneet sateet taas pitivät 
vesisuhteet koko uiton ajan verrattain tasaisina. Vasta myö-
hemmin keskikesällä sattunut pitkä poutakausi vaikutti vesi-
suhteisiin, tuottaen hiukan haittaa kuitenkin ainoastaan Ka-
jaanin joella ja Uuksunjoen alajuoksulla, Oulujoella ja eräil-
lä Saimaan Lauttausyhdistyksen väylillä. 

Myös ilmastosuhteet kuluneena uittokautena ovat olleet 
edulliset. Uitot aloitettiin keväällä yleensä noin 2 viikkoa ai-
kaisemmin kuin edellisenä vuotena. Tuulet ovat olleet suotui-
sat. Myrskyt eivät ole hajottaneet lauttoja eikä aiheuttaneet 
muutakaan vahinkoa. Työväkeä on yleensä ollut, eräitä pie-
nempiä uittoja lukuun ottamatta, tarpeeksi tarjolla ja uitot 
ovat kaikkialla sujuneet rauhallisesti. Missään ei liene sattu-
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nut minkäänlaisia kahnauksia. Uittopalkat ovat olleet suun-
nilleen samat kuin edellisenä vuotena ja voitanee niitä jo pi-
tää vakiintuneina.

Uittoväylien rakennustoiminnalle on kulunut vuosi ollut 
niinikään suotuisa, sillä kesällä oli vesi matalalla. Vanhoilla 
uittoväylillä on uutisrakennuksia suoritettu verrattain vähän 
ja työt supistuneet etupäässä vanhojen laitteiden korjaamiseen 
ja uusimiseen. Mikäli uittoyhdistysten toiminta on laajentu-
nut sivuvesille ja uusille väylille, on kuitenkin uutisrakennuk-
siakin oltu pakoitettu suorittamaan.

Lisäksi vuoden 1925 kertomukseen sisältyi kuvaus kesä-
retkeilystä sekä todettiin mm. että insinööri Oksalan kir-
joittama oppikirja ”Uitto ja lauttaus” oli ilmestynyt. Mo-
lempia aiheita käsitellään tuonnempana. – Lisäksi insinöö-
ri Löthner tiesi kertoa vuosikokouksessa 1926, että kansan-
edustaja Väinö Tanner oli tehnyt hukkupuiden omistus-
oikeutta koskevan eduskunta-aloitteen, ja päätettiin jättää 
asian seuraaminen yhdistyksen lakikomitean tehtäväksi.

Vuoden 1927 vuosikokouksessa metsäneuvos Lindberg 
selosti lakiesitystä metsä- ja uittotyöntekijöiden asunto-
olojen järjestämiseksi ja toi selkeään tapaansa esiin esityk-
seen sisältyvät heikkoudet. Lain vaatimukset täytettyinä se 
tuottaisi raskaan taakan puutavara- ja teollisuuslaitoksille 
ja perimmältään myös metsänomistajille. Lindbergin selos-
tus aiheutti kokouksessa vilkkaan keskustelun ja nimettiin 
insinööri Oksala ja toimitusjohtaja Wichmann laatimaan 
yhdessä johtokunnan sekä Suomen Puunjalostusteollisuu-
den Keskusliiton kanssa kirjelmä lakiesityksen puutteis-
ta kansanedustajille. Laki tuli voimaan seuraavan vuoden 
alussa. – Lisäksi asetettiin komitea teettämään tutkimus 
uiton kalastukselle aiheuttamista haitoista. 

Vuoden 1928 vuosikokouksessa yhdistyksen puheen-
johtaja vaihtui: metsäneuvos Lindbergin tilalle tuli uitto-
päällikkö Arvi Oksala. Johtokunnan kokoonpanossa ta-
pahtui myös muita muutoksia. Vuosikokouksen ohella 
pidettiin myös kaksi muuta kokousta: kesäretkeilyn yh-
teydessä pidetty kesäkokous sekä syyskokous joulukuus-
sa. Toiminnan vilkastumiseen on pääsyynä ollut uuden ve-
sioikeuslain valmistelu, jonka johdosta yhdistyksellämme on 
ollut syytä ilmaista kantansa moninaisista lain yhteydessä 
olevista kysymyksistä, todettiin vuosikertomuksessa, jos-
sa toiminnan selostus jatkui näin: Toimintavuonna ovat 
yhdistyksen uiton kalastukselle tuottamien haittojen tutki-
miseksi asettama komitea, vesioikeuslain valvontaa varten 

ja yleisen uittotilaston aikaansaamista varten asettama ko-
mitea kukin kokoontuneet useamman kerran. Niinmuo-
doin on ensin mainittu komitea saanut työnsä valmiiksi ja 
on sen toimesta julkaistu Prof. T. Järven valmistama tutki-
mus ”Lauttaustoiminnan ja kalastuksen välisestä suhteesta”. 
Tilastokomitea on aloittanut toimintansa ja laatinut ehdo-
tuksensa yleisen uittotilaston kaavaksi valmiiksi. Lakikomi-
tean työ jatkuneen vielä pitemmän ajan, ja on yhdistyksem-
me saanut viime syyskokouksessa tilaisuuden etukäteen il-
maista kantansa lainvalmistelukomitealle useissa uittajille 
erittäin tärkeissä kysymyksissä. – Lakikomitean työtä kä-
siteltiin myös yhdistyksen syyskokouksessa 1928, ja siitä 
todettiin MA:ssa: Tämän jälkeen metsäneuvos K. Lindberg 
alusti keskustelukysymyksen: ”Synpunkter som böra beaktas 
vid utarbetandet av en ny flottningslagstiftning”. Kokouk-
selle jaettiin komitean laatimat kysymykset, luvultaan 17, 
joiden pohjalta keskustelu tapahtui kohta kohdalta.

 Vuoden 1929 kertomuksessa kerrottiin toiminnasta 
mm. näin: Yhdistyksen johtokunta on toimintavuoden ku-
luessa kokoontunut neljä kertaa. Johtokunnan toimenpiteis-
tä mainittakoon että lausuntoja on pyynnöstä annettu Ta-
loudelliselle neuvottelukunnalle toimenpiteistä uiton alal-
la nykyisen pulakauden helpoittamiseksi. Samoin on Tek-
nillisen Korkeakoulun opettajakunnan pyynnöstä lausuttu 
yhdistyksemme johtokunnan mielipide ehdotetun uitonope-
tuksen järjestämisestä korkeakouluun. - - Elokuva-arkiston 
hankkimiseksi yhdistyksellemme on johtokunta myöntänyt 
aluksi 5,000 mk. määrärahan, ja on johtokunnan tarkoi-
tus vastedes hankkia kopioita uittoelokuvista niiltä jäsenil-
tään, jotka ottavat elokuvia uittoreiteiltään. Paljonko elo-
kuvia tähän arkistoon kertyi ja mikä on niiden kohtalo, 

Vuoden 1927 vuosikokouksessa 
metsäneuvos Lindberg selosti  
lakiesitystä metsä- ja uitto- 

työntekijöiden asunto-olojen  
järjestämiseksi ja toi selkeään  

tapaansa esiin esitykseen  
sisältyvät heikkoudet.
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Ensimmäinen höyryalus tuli tukkilaisten avuksi vuonna 1863, jolloin kapteeni Leopold Toppelius hankki Päijänteelle höyryvarppaajan, joka sai 
nimekseen Ensimmäinen. Se nopeutti merkittävästi tukkien kuljetusta: kun ennen oli lautan kuljetus Päijänteen halki hevosponttuulla vienyt lä-
hes koko kesän, nyt selvittiin viikossa. Varppaajia tuli lisää Päijänteelle kuten muillekin vesille, samaten höyryhinaajia, jotka etenkin Saimaal-
la korvasivat varppaajat 1800-loppuun mennessä. Kuvassa Kymin Uittoyhdistyksen höyryvarppaajat Seppä ja Rapu lauttoineen lähdössä vuonna 
1923 Päijänteen pohjoispäästä Haapakoskelta kohden Kalkkista saman järven eteläpäässä. (Keski-Suomen museo)

Uittajainyhdistyksen ensimmäisellä kesäretkeilyllä elokuussa 1912 tu-
tustuttiin Kymin (Väliaikaisen) Lauttausyhdistyksen toimintaan. 
Tässä ollaan lähdössä Lahden Vesijärven satamasta kohden Kalkkis-
ta. Mukana oli myös ruotsalaisia uittomiehiä (osin puolisoineen), 
joista insinööri Richard Smedberg kirjoitti matkaraportissaan: ”Au-
rinko paistoi, kun maanantaiaamuna ajoimme Vesijärven höyrylai-
valaiturille jatkaaksemme matkaamme Jyrängöllä – yhdellä laut-
tausyhdistyksen 52 höyrystä. Tuskin voi kuvitella viihtyisämpää varp-
pilaivaa peräkannelle katettuine ”työpöytineen” katoksen alla, mistä 
oli hyvät näkymät yli saaririkkaiden, metsien reunustamien vesien, 
jotka aivan erityisen suuressa määrin ovat Suomen suurin luonnon-
kauneus. Tätä verrattain jylhää taulua elävöittävät lukemattomat 
höyrylaivat ja lautat, joista jälkimmäisistä erityisesti koivusta tehdyt 
herättivät meidän mielenkiintoamme.” Jyrängön työpöytä olikin ah-
kerassa käytössä niin tällä kuin monilla muillakin uittomiesten ret-
keilyillä. (Kymin Uittoyhdistys)
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sitäkään ei valitettavasti tiedetä. – Valtioneuvosto oli aset-
tanut vuonna 1920 Taloudellisen neuvottelukunnan, jonka 
tehtävänä oli antaa lausuntoja talouspoliittisista kysymyk-
sistä. Neuvottelukunnan kannanotot poikkesivat kuitenkin 
useimmiten hallituksen näkemyksistä, eikä niillä ollut juuri 
vaikutusta päätöksentekoon. Neuvottelukunta muuttui so-
tien jälkeen Talousneuvostoksi, mutta senkään painoarvo ei 
juuri lisääntynyt aiemmasta. 

Tapaukset Metsähallitus ja Holm
Vuonna 1931 uiton asiat tulivat julkiseen keskusteluun ehkä 
enemmälti kuin koskaan aikaisemmin, eikä välttämättä hy-
vässä mielessä. Uittajainyhdistys itse oli käynnistämässä en-
simmäistä, tosin melko vähälle huomiolle jäänyttä ”debat-
tia”, joka koski valtion roolia uittoväylien rakentamisessa. 

Metsähallituksen ja erityisesti sen insinööriosaston pääl-
likön E.J. Koskenmaan innokkuus niin yhteisuiton ajajana 
kuin uittoväylien rakentajana oli alkanut kiusata 1920-lu-
vulla ”varsinaisia” uittajia. Metsähallituksen tekemät uit-
toväylien rakentamiset koettiin osaksi tarpeettomina, ja 
monta kertaa myös niiden rakentamiskustannuksia pidet-
tiin ylisuurina. Aina ei myöskään töiden tekninen toteutus 
vastannut uittajien odotuksia. 

Väylätöitä koskevat erimielisyydet kärjistyivät vuon-
na 1930, jolloin yhdistys tiedusteli jäseniltään näiden ko-
kemuksia Metsähallituksen tekemistä uittoväylien per-
kauksista sekä viraston toiminnasta yleensä uittoasioissa. 
Vastauksia saatiin muutamalta uittoyhdistykseltä ja met-
säyhtiöltä, ja useimmat kannanotoista olivat melko kriit-

tisiä. Esimerkiksi Kemi-yhtiön metsäpäällikkö Jarl Sund-
qvist aloitti vastauskirjeensä: Mitä ensinnäkin Luirojoen 
perkkaustöihin tulee ovat ne, kuten olemme varemmin jo 
esiintuoneet ja yksityiskohtaisessa paikka paikalta läpikäy-
dyssä selonteossa osoittaneet, kokonaan epäonnistuneet, Lui-
rojoen perkkaustöistä ei uittajille ole ollut mitään hyötyä. 
Niiden parin uittoarkun tuottama hyöty, jotka ovat raken-
netut Saarikoskeen ja Alakönkääseen, eliminoituu täydel-
lisesti pois, kun ottaa huomioon ne monet Metsähallituk-
sen perkkaustöistä joutuneet suoranaiset uiton suorittamis-
ta vaikeuttavat seikat ja hankaluudet. Niinpä on koskista 
ammutettu kiviä ilman minkäänlaista suunnitelmaa, otta-
matta lainkaan huomioon virran luonnollisen ja syvimmän 
väylän. Näin ammutut kivet ovat jätetyt jokeen, jossa ne, 
varsinkin kun ammuttaminen tehtiin verrattain voimape-
räisesti, madalluttavat tasaisesti joen. Tuntuu siltä kuin oli-
si näitä Metsähallituksen perkkaustöitä Luirojoessa suori-
tettu ilman minkäänlaista ammatti- ja uittotaitoon perus-
tuvaa kokemusta. Sundqvist arvioi uittokustannusten ko-
honneen Luirojoella perkaustöiden jälkeen 35 %:lla. Ker-
rottuaan vastaavanlaisesta kehityksestä Vähäjoella päätyi 
hän yleisarviona toteamaan, että kaikki ne perkkaustyöt 
mitä Metsähallituksen toimesta Perä-Pohjolan uittovesis-
töillä on suoritettu, ovat olleet yhtä epäonnistuneita kuin 
mitä edellämainitutkin tapaukset osoittavat.

Enso-Gutzeitin ylimetsänhoitaja Uuno Lehtisalo oli mal-
tillisempi kannanotoissaan. Vaikka vanhemmissa perkaus-
töissä oli ollutkin arvosteltavaa, Lehtisalo myönsi Metsä-
hallituksen viimeisimpien perkaustöiden onnistuneen ja 
myös niiden kustannusten jääneen kohtuullisemmiksi. 
Yleensä on Metsähallitus tullut viimeaikoina varovaiseksi ja 
pyytää uittajien lausuntoa rakennusehdotuksistaan. Tuntuu 
siltä että tehtyjä virheitä koitetaan välttää uusissa töissä. Sen-
sijaan on edelleen ollut kovasti hankausta yleisesti uittopolitii-
kassa lauttaussääntöjä uudistettaessa eikä juuri mikään laut-
taussääntö ole mennyt valituksitta uittajien taholta. Juuri tä-
mä Metsähallituksen hidas ja osittain epäasialliseksi koet-
tu toiminta uittosääntöasioissa oli toinen syy ärtymykseen 
virastoa kohtaan.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 1931 johtokunta velvoi-
tettiinkin toimiin asiassa: Puheenjohtaja ilmoitti että vuo-
den aikana oli useilta jäseniltä tullut valituksia johtokunnalle 
siitä tavasta millä Metsähallituksen insinööriosasto hoiti toi-
miaan ja että johtokunta oli ollut kirjeenvaihdossa Metsähal-

Lindbergin selostus aiheutti  
kokouksessa vilkkaan keskustelun 

ja nimettiin insinööri Oksala  
ja toimitusjohtaja Wichmann 

laatimaan yhdessä johtokunnan 
sekä Suomen Puunjalostusteolli-

suuden Keskusliiton kanssa  
kirjelmä lakiesityksen puutteista 

kansanedustajille.
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lituksen kanssa näiden valitusten johdosta, mutta koska tois-
taiseksi mitään parannusta ei näytä tilanteessa tapahtuneen, 
päätettiin yhdistyksen nimissä ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. 
Keskustelun jälkeen päätettiin ins. Larssonin ehdotuksesta et-
tä ne jäsenet joilla oli tietoja ilmenneistä epäkohdista tiedot-
taisivat niistä kirjallisesti johtokunnalle viimeistään touko-
kuun aikana, minkä jälkeen johtokunta ryhtyisi tarvittaviin 
toimenpiteisiin asiassa.

Kun jäseniltä oli saatu lisää kriittistä palautetta, joh-
tokunta ryhtyi toimiin ja sen valitsemaa keinoa voi pi-
tää poikkeuksellisena. Johtokunta päätti lähestyä asiassa 
valtioneuvostoa ja lähetti elokuussa 1931 kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle osoitetun pitkän kirjelmän, 
missä yhdistys totesi käytännön kokemusten 10 vuoden 
ajalta osoittaneen, ettei valtion toiminta uittoväylien kun-
nostajana ole täyttänyt siihen asetettuja toiveita. Kirjel-
mässä mm. todettiin:

Metsähallitus on kunnostanut pääasiallisesti sellaisia uit-
toväyliä, jotka ovat sen omien metsien sisällä tai laskevat siel-
tä poispäin. Tuntuu aluksi varsin luonnolliselta, että näin on 
tehty. Täytyyhän valtion, joka on valtakunnan suurin met-
sänomistaja, pitää huolta uittoväylistä, rakentaa uusia väy-
liä ja korjata ja parantaa entisiä, jotta valtion metsien pui-
ta voitaisiin mahdollisimman paljon ja taloudellisesti edul-
lisesti käyttää hyväksi. Tältä asia ensi silmäykseltä ja lähem-
min sitä tutkimatta tuntuu, mutta kokemus kuluneilta noin 
10 vuodelta on osoittanut, että valtion toiminta uittoväyli-
en kunnostajana ei ole täyttänyt siihen asetettuja toiveita ei-
kä vastannut tehtyjä taloudellisia uhrauksia. Päinvastoin on 
meidän useassa tapauksessa ollut pakko todeta, että Metsähal-
lituksen toiminta uittoväylien kunnostajana on aiheuttanut 
ehkäpä enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Lisäksi kirjelmäs-
sä arvosteltiin yleisemmin insinööriosaston ja sen päälli-
kön toimia sekä kuvattiin yksityiskohtaisesti joukkoa yk-
sittäistapauksia. 

Väitteet olivat varsin kovia ja laajalti yleistettyjä. Kui-
tenkaan ei voitu ”näyttää toteen” esimerkkejä kuin kym-
menkunnasta tapauksesta. Lopuksi yhdistys kuitenkin 
esitti, että Kulkulaitosten ja Yleisten töiden Ministeriö ryh-
tyisi tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jotta Metsä-
hallituksen toiminta uittoväylien rakentajana lopetettaisiin, 
ja että uittoväylien rakentamista varten käytettävissä olevia 
varoja myönnettäisiin lainoina uittajille uittoväylien kun-
nostamiseen käytettäväksi. Vaatimusta ja koko kirjettä voi 

pitää suorastaan ”räävinä”, ja voisi kuvitella, ettei kirjeen 
muotoilusta oltu johtokunnassa yksimielisiä – tuskin edes 
koko kirjelmän lähettämisestä. – Ja mikä ihmeellisintä, ei 
tyydytty pelkkään kirjelmän lähettämiseen, vaan sen sisäl-
tö myös vuodettiin julkisuuteen, tosin puheenjohtaja Ok-
salan vähättelevin sanoin: - - kirjelmästä ja sen sisällöstä tuli 
sanomalehdissä julkaistuksi lyhyt tiedonanto. 

STT:n pyynnöstä ”pääsyyllinen”, metsäneuvos Kosken-
maa esitti jo seuraavana päivänä eli 21. elokuuta 1931 ”Uu-
dessa Suomessa” asiasta vastineen. Siinä hän kiisti Met-
sähallituksen toimia kohtaan esitetyn arvostelun, todeten 
mm., että kirjelmässä, joka on laadittu varsin ylimalkaiseen 
muotoon, on ensin koetettu eräillä esimerkeillä todistaa, että 
puheenalaiset uittoväylät olisivat huonosti ja kalliisti raken-
netut. Viralliset asiakirjat puhuvat kuitenkin aivan toista. 
Esimerkkeinä mainituilla uittoväylillä on nimittäin pidetty 
rakentamisen jälkeen tie- ja vesirakennushallituksen alaisten 
piiri-insinöörien toimesta julkiset, viralliset ja puolueettomat 
vesioikeuslain edellyttämät lopputarkastukset, joissa mainitut 
uittoväylätyöt on yleensä todettu tarkoituksenmukaisesti ja 
kohtuullisilla kustannuksilla tehdyiksi. Tämä onkin luonnol-
lista, sillä metsähallinnon tekemistä uittoväyläsuunnitelmis-
ta pyydetään jo ennen rakentamista paikallisten metsänhoi-
toviranomaisten ja uittajain lausunnot ja on heitä myös pyy-
detty olemaan mukana näitä töitä luontoon merkittäessä, jo-
ten niitä suunniteltaessa ja rakennettaessa on käytetty kaikkea 
saatavissa olevaa asiantuntemusta.

Kumottuaan kirjelmän kaikki väittämät Koskenmaa 
päätti kannanottonsa sarkastisesti: Uittajainyhdistyksen epä-
itsekäs valtion edusta huolehtiva kirjelmä olisi ilahduttava, jos 
siinä esitetyt asiat olisivat paikkansa pitäviä ja ellei sillä ehkä 
koetettaisi ajaa aivan toisia tarkoitusperiä.

Yhdistyksen johtokunta päätti – nyt varmaankin viisaas-
ti – olla jatkamatta keskustelua julkisuudessa – niin houkut-
televaa kuin se olisikin, kuten Oksala totesi selostaessaan ta-
pausta yhdistyksen ensimmäisessä vuosikirjassa. Näin me-
neteltiin, koska asia oli jätetty viranomaisten tutkittavaksi 
ja ratkaistavaksi. Hän ei kuitenkaan malttanut olla kirjoi-
tuksessaan arvostelematta Metsähallitusta tämän hitaudes-
ta. Koskenmaa sanoo vastineensa alussa, että metsähallitus tu-
lee Uittajainyhdistyksen kirjelmän johdosta lähiaikoina anta-
maan kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle seikkape-
räisen lausuntonsa. Lupaus pikaisesta lausunnon antamisesta 
annettiin elok. 21 p:nä 1931. Mikäli minä tiedän, ei lausun-
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toa ole vielä tätä kirjoitettaessa (tammikuulla 1932) annettu. 
Kuinka pitkän ajan käsittää määritelmä ”lähiaikoina”?

Asia jäi tähän, ja vuosikertomuksessa siitä todettiin ly-
hyesti: Johtokunta teki, kerättyään yli maan tietoja tästä toi-
minnasta, Valtioneuvostoon esityksen että Metsähallituksen 
uittoväylärakennustoiminta lopetettaisiin ja siihen tarkoite-
tut rahavarat vastaisuudessa myönnettäisiin yksityisen uitto-
väylärakennuksen avustamiseksi.

Ilmeisesti uittajien ja Metsähallituksen välit normali-
soituivat tämän yhteenoton jälkeen; ainakaan yhdistyk-
sen asiakirjoissa Metsähallituksen väylänrakennustoimia ei 
enää mainita. Sekin on merkillepantavaa, että huolimatta 
näin voimakkaasta kritiikistä Koskenmaa säilyi yhdistyk-
sen jäsenenä kuolemaansa saakka, olipa vielä ensimmäisten 
joukossa hakeutumassa vuonna 1938 vakinaiseksi jäseneksi, 
ja toimi myös yhdistyksen sekä uittopäällikköjaoston tilin-
tarkastajana sotien jälkeen.

Oksala käsitteli vuosikirjan kirjoituksessaan myös tois-
ta, paljon suuremman julkisuuden samana vuonna saa-
nutta aihetta, uiton kustannustehokkuutta. Se sai alkunsa 
metsänhoitaja Veikko Holmin vuonna 1931 julkaisemasta 
kirjasesta eli ”pamfletista” nimeltä ”Miten metsien hinnat 
tulevat kehittymään?” Siinä Holm totesi puun hintakehi-
tyksen viimeisen parin vuoden aikana masentavaksi, ja uit-
to oli yksi keskeinen syy hintojen alentumiseen. Hän ver-
taili uittokustannusten kehitystä suurimmilla uittoväylillä 
vuosisadan alusta lähinnä vuoteen 1930 ja päätyi siihen, et-
tä reaaliset kustannukset olivat nousseet tänä aikana mer-
kittävästi, neljänneksestä kolmeen neljännekseen siitä huo-
limatta, että toimintaa oli rationalisoitu ja uittomäärät oli-

vat kasvaneet. Holm ei myöskään uskonut, että kustan-
nukset tulisivat alenemaan, ja väitti, että kaikki lauttaus-
maksut jäävät yksinomaan metsän omistajan kannettavik-
si. Holmin kirjoitus ei jäänyt uittajilta huomaamatta, ja se 
johti kiivaaseen polemiikkiin. 

Saarijärveltä kotoisin ollut Veikko Holm oli toiminut 
valmistumisensa jälkeen vuosina 1912–30 Metsähallituk-
sen, Läskelä-yhtiön, Joh. Askolinin sekä Paperipuu Oy:n 
palveluksessa, minkä jälkeen hän oli perustanut oman 
metsätoimiston Helsinkiin. Holmin työuran perusteel-
la voi sanoa miehellä olleen edellytykset kirjoitukseensa, 
etenkin kun hän mainitsi metsänhoitajamatrikkelissa: Ol-
lut useiden uittoyhdistysten johtokunnan jäsenenä. Hän oli 
myös Uittajainyhdistyksen jäsen. Holm oli tullut tunne-
tuksi ”toisinajattelijana” jo vuonna 1926, jolloin hän Yk-
sityismetsänhoitajayhdistyksen vuosikokouksessa oli esi-
tellyt painattamansa nelisivuisen pamfletin ”Miksi met-
sänhoito yhtiöiden metsissä on laimeata ja epätasaista ja 
mitä yksityismetsänhoitajain olisi tehtävä tilanteen kor-
jaamiseksi”. Holmin puheenvuoro oli saanut aikaan kiih-
keän keskustelun, jossa useimmat Holmin metsäyhtiöi-
den metsänhoitoa kritisoivista väitteistä myönnettiin oi-
keutetuiksi.

Tälläkään kertaa Holm ei ollut väitteissään väärässä. 
Sen voi aistia jo Oksalan ensimmäisestä kommentista vuo-
sikirjassa: Tämän kirjasen jouduttua julkisuuteen, herätti 
se ammattipiireissä, mutta varsinkin metsänomistajia lähel-
lä olevissa piireissä melkoisen suurta huomiota. Olihan nyt 
tullut selväksi se seikka, mistä johtuu nykyisin vallitsevat al-
haiset kantohinnat. Nyt löydettiin syntipukki, joka on syylli-
nen puutavarateollisuuden kannattamattomuuteen ja miksei 
myöskin maanviljelijöiden rahattomuuteen. Kun tämä löy-
tö oli tehty, niin nyt oli tilaisuus työntää kaikki vanhat vihat 
syyllisen niskoille, osoittaa kaikille, miten huonosti, virkaval-
taisesti, tuhlaavaisesti ja joka suhteessa ymmärtämättömäs-
ti uittoyhdistyksiä on johdettu ja hoidettu. Ja kaiken lisäksi 
nämä yhdistykset ovat salaperäisiä. Ne eivät anna vuosiker-
tomustaan kaikille sitä pyytäville, niissä määrää pieni klikki 
joka tekee mitä tahtoo välittämättä uittokustannusten nou-
susta j.n.e.

Näin siis kirjoitti Suomen Uittajainyhdistyksen johtokun-
nan puheenjohtaja, Jänisjärven, Salmin ja Suojärven Uitto-
yhdistysten uittopäällikkö sekä kansanedustaja ja tuleva puo-
lustusministeri vielä puoli vuotta Holmin pamfletin jälkeen! 

Koskenmaa säilyi yhdistyksen  
jäsenenä kuolemaansa saakka, 
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Mikä sai Holmin kirjoittamaan tällaisen pamfletin? 
Oliko hän joutunut pois teollisuuden palveluksesta vas-
toin tahtoaan vai oliko hänellä muita syitä purkaukseen-
sa? Emme tiedä, mutta vaikka Holmin purkausta voi-
tiinkin pitää paljolti poleemisena, monilta osin hänen 
väitteissään oli vinha perä. Tosin näinkin pitkää ajanjak-
soa koskeva kustannusvertailu tuottaa omat vaikeutensa. 
Holmin kirjoitus nosti kuitenkin esiin monia muita uiton 
tehokkuutta kyseenalaistavia tekijöitä, joihin oli todella-
kin aihetta ja joihin myös kiinnitettiin huomiota myö-
hempinä vuosina.

Holmin ”lentokirjanen” sai yllättävänkin suuren huo-
mion julkisuudessa. Hänen esille nostamasta ”uittoasias-
ta” kirjoitettiin kosolti erityisesti sanomalehdissä, mutta 
jonkin verran myös ammattilehdissä. Kirjoittajina olivat 
niin uittajat kuin muutkin metsäammattilaiset, moni kui-
tenkin nimimerkillä; myös lehtien toimitukset osallistuivat 
keskusteluun, pääkirjoituksia myöten. Valtaosa kirjoituk-
sista oli Holmin näkemyksiä tukevia, osin melkoisen po-
leemisia, jopa ilkeitäkin, kuten maakuntalehdissä esiintuo-
tu uittoväen talvityöllisyyttä arvosteleva ”kansanviisaus”: 
Kunpa luoja olis järjestänyt ihmisen elämän niin, että saisi 
kesällä olla opettaja ja muulloin uittopäällikkö.

Uittajat eivät tietenkään hyväksyneet Holmin näkemyk-
siä, ei etenkään kaikkeen uittotoimintaan yleistettynä ja 
pyrkivät puolustautumaan. Kymin Uittoyhdistyksen uitto-
päällikkö Ernst A. Löthner kirjoitti Hufvudstadsbladetissa 
elokuun lopulla laajahkon artikkelin, jossa hän aluksi selos-
ti uittoyhdistysten toimintaa ja kustannustenlaskentaperus-
teita ja jossa hän toi esiin myös uitossa tapahtuneen ratio-
nalisointikehityksen. Kymin Lauttausyhdistyksessä on paran-
tuneiden uittojärjestelyjen, lisätyn aluskaluston y.m. ansiosta 
voitu monissa paikoissa vähentää lauttausmiehistöä ja säästää 
työvoimakustannuksissa, minkä lisäksi uitto, joka aikaisem-
min oli kaksivuotista, siitä huolimatta että puumäärä on kas-
vanut merkittävästi, on voitu saada yksivuotiseksi ja siten saa-
da toimitetuksi yhden kesän aikana, mitä kautta on saatu kor-
kovoittoa sekä vähennetty väistämätöntä puiden uppoamista.

Sen jälkeen Löthner keskittyi Holmin väitteiden kumoa-
miseen, nimenomaan niiltä osin, mitä Holm oli esittänyt 
Kymijoen vesistöstä. Holmin laskelmien mukaan yksikkö-
uittokustannukset olivat kohonneet 23…74 %, mistä Löth-
ner totesi mm. näin: Kaikki nämä laskelmat antavat, ainakin 
mikä koskee Kymin lauttausyhdistystä, täysin väärän kuvan to-

dellisista olosuhteista, mikä koskee vertailua kustannusten ja 
työntuottavuuden välillä. Sotaa edeltävän ajan yksikkö ei ole 
alkuunkaan sama kuin tämänpäivän yksikkö. Kuten jo aiem-
min on tuotu esiin, ovat perusteet kustannusten jaolle muuttu-
neet monta kertaa sen mukaan minkä tietynlainen puutavara 
eri aikoina on pystynyt enemmän tai vähemmän kustannuksia 
kantamaan ja riippuen siitä millaisia uittovaikeuksia erilaiset 
apteeraustavat ovat aiheuttaneet. Löthner arvioi, että ennen 
sotaa kappaleluku ja uittoyksikkö vastasivat melko tarkas-
ti toisiaan, mutta vuonna 1930 tilanne oli muuttunut siten, 
että 12,3 milj. kappaletta vastasi ainoastaan 8,1 milj. uittoyk-
sikköä. Hänen mielestään Kymin Lauttausyhdistyksen sen-
hetkiset kustannukset yksikkökilometrille laskettuna vasta-
sivat koko lailla ennen maailmansotaa vallinnutta tilannet-
ta, mutta edellä mainituista syistä tämän osoittaminen nu-
meroin on mahdotonta. Löthner epäili kirjoituksensa lopus-
sa, että Holm oli pientavaran uittajien asialla, mutta hänen 
mielestään ei tukkien ja pientavaran välistä uittokustannus-
ten jakokysymystä voida saada ratkaistuksi millään lakimää-
räyksillä tahi valtion väliintulemisella.

Samassa lehdessä oli myös Holmin vastine. Siinä hän 
myönsi tapahtuneen rationalisointikehityksen, mutta muil-
ta osin hän pitäytyi aiempiin laskelmiinsa. Uittoyksiköis-
sä tapahtuneen muutoksen hän kuittasi viittaamalla tukki-
en koon tuntuvaan pienentymiseen. Född i Saarijärvi och 
därstädes uppvuxen har jag kunnat fastställa att det savolaxis-
ka ordspråket håller streck som säger, att ”förut voro stockar-
na tjocka och pomona tunna”, nu äro ”pomona tjocka och 
stockarna tunna”. Holmin mielestä uittoyhdistyksissä ei ai-
na ollut noudatettu säästäväisyyttä, minkä johdosta hän 
toisti pamflettinsa esityksen, että uittoyhdistysten hallituk-
siin oli saatava metsänomistajien edustus tai että ne tuli 
saattaa julkisen valvonnan alaisuuteen, vaikkei pitänytkään 
sitä varsinaisena ratkaisuna kustannusongelmaan.

Keskustelu asiasta jatkui, lähinnä kuitenkin ammatti-
piireissä, ja tällä kertaa etenkin Paperi- ja Puutavaraleh-
dessä, jossa syksyn 1931 aikana julkaistiin Oksalan, Hol-
min ja Löthnerin laajahkot kirjoitukset. Niissä ei juuri ol-
lut uutta aiempiin, eikä kukaan antanut periksi. Myös uu-
sia keskustelijoita tuli mukaan. Nimimerkki S.A.S. (Puun-
jalostusteollisuuden Keskusliiton S.A. Sohlman) kum-
masteli uittajiin kohdistetun arvostelun ohessa myös sitä, 
että metsänomistajatkin ottivat osaa keskusteluun ja vaa-
tivat päästä mukaan uittoyhdistysten päätöksentekoon. 
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Tässä vaiheessa yksityismetsätalouden ykkösmies, Kes-
kusmetsäseura Tapion toimitusjohtaja A. Benj. Helan-
der puuttui keskusteluun. Hän kirjoitti ”Tapiossa” artik-
kelin ”Uittoyhdistyksistä ja -kuluista”, jossa hän perusteli 
metsänomistajien uittointressejä ja päätyi seuraaviin lop-
puponsiin:

Jos metsänomistaja haluaa saada oman edustajansa uitto-
yhdistykseen, niin tämä tuskin tapahtuu siitä syystä, että hän 
tahtoisi sekaantua toisten asioihin, ei liioin siitä syystä, että 
hän haluaisi uittotekniikkaan perehtymistä, toisin sanoen, et-
tä hän pyrkisi minkäänlaiseksi oppilaaksi uittajien seuraan. 
Syy on luonnollisesti siinä, että hän luulee voivansa arvostel-
la erinäisiä uittokulujen laskemisperusteita yhtähyvin kuin 
jotkut muutkin uittoon perehtymättömät uittoyhdistyksen jä-

senet ja että hän tästä syystä luulee voivansa vaikuttaa asioi-
den kulkuun niin, että uittoväylät tulevat käytetyiksi metsä-
taloutemme hyväksi kokonaisuudessaan, puunjalostustehtait-
ten erilaiset intressit ja keskinäisen kilpailun sivuuttaen. Met-
sänomistajien edustajan valitseminen uittoyhdistykseen on 
niin luonnollinen asia, että on aivan turhaa ja suotta lähteä 
polemisoimaan sellaista pyrkimystä vastaan.

Oksala teki vuosikirjassa yhteenvedon käydystä keskus-
telusta, niin objektiivisesti, kuin se on minulle mahdollista. 
Aluksi hän totesi kirjoittelun olleen suurelta osin ”melua 
tyhjästä”, mutta tunnusti toisaalta sillä olleen myönteiset-
kin seurauksensa:

Pääasialliset moitteet ja arvostelut, joita uittoyhdistyksiä 
vastaan on esitetty ovat seuraavat:

Retkeilyt olivat Suomen Uittajainyhdistyksen toiminnan ”suola”, ja ne myös palvelivat uittajien tehokkaana koulutuskeinona. Vuonna 1929 yh-
distyksen kesäretkeily suuntautui Pohjois-Karjalaan, jossa tutustuttiin mm. Ristisaaren erotteluun ja Utran niputuslaitokseen. Ohjelmassa oli 
myös Enso-Gutzeitin Kukkosensaaren niputus- ja lautantekopaikka Pielisjoen suulla. Kuvassa osa retkeläisistä tutustumassa Gutzeitin Blak-
stad-tyyppisen puristajaniputtajan toimintaan. Täältä matkaa jatkettiin etelään taustalla näkyvällä Heikki Peuranen -nimisellä höyryhinaajal-
la. Alus, joka sai nimensä Gutzeitin vuosien 1905-15 metsäpäälliköltä, on edelleen kulussa höyrykäyttöisenä, nykyään yksityisomistuksessa. (Ky-
min Uittoyhdistys)
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1) Uittokustannukset ovat kohonneet ennen maailmanso- 
 taa vallinneisiin kustannuksiin verraten.

2) Uittoyhdistysten yksikköperusteet eivät kaikki ole oi- 
 keudenmukaisia.

3) Uittoyhdistysten johto ei ole aina ollut tarpeeksi pysty- 
 vää, tarmokasta ja säästävää.

4) N.s. kalustoyhtiöt ovat toimineet oman voiton tavoitte- 
 lemiseksi eikä uittojen halventamiseksi.

5) Uittoyhdistysten johto ja uittojen käytännöllinen jär- 
 jestely on ollut teollisuuden käsissä ilman että esim.  
 metsänomistajat olisivat voineet niihin mitenkään osal- 
 listua.

Oksalan mielestä ensimmäinen väite uittokustannusten 
kohoamisesta oli jäänyt todistamatta. Eikä se ole helposti 
todistettavissakaan. Jo vertailupohjan selvittäminen on var-
sin vaikeata, siksi monet tekijät, jotka ovat vuosien kuluessa 
muuttuneet, vaikuttavat vertailun tuloksiin. Oksala kuiten-
kin katsoi monet muut tekijät niin tärkeiksi, että ne jopa 
kompensoisivat mahdollisen kustannusten kohoamisen. 
Näistä tärkein oli uittoajan lyhentyminen. Lisäksi Oksala 
katsoi, etteivät kustannukset olleet nousseet uitossa yhtään 
enempää kuin muillakaan vertailukelpoisilla työaloilla. 

Uittoyksikköasian Oksala myönsi vaikeaksi eikä uskonut, 
että sille olisi löydettävissä täysin oikeaa ratkaisua. Muistet-
tava kuitenkin aina on, että yksikkökysymystä ratkaistaessa on 
aina päämääränä pidettävä uittokustannusten oikeudenmu-
kaista jakoa, eikä mitään muuta. Milloin yhdistyksen osakkaat 
suhtautuvat yksikkökysymykseen sen mukaan, mikä heille on 
edullista samalla kun he tietoisesti aiheuttavat toisille aiheetto-
mia kustannuksia, silloin on tämä tärkeä kysymys väärällä to-
lalla. Itsekkäillä ja epäasiallisilla perusteilla määrätty yksikkö 
aiheuttaa varmasti katkeruutta ja riitaisuuksia yhdistyksessä, 
ja niitä on vältettävä jos yhdistys tahtoo tuloksellisesti toimia.

Kolmas kohta eli moitteet uittoyhdistysten johtoa vas-
taan, Oksala katsoi suunnatuksi lähinnä tiettyihin hen-
kilöihin. Näinollen ei moitteisiin ole syytä yksityiskohtaises-
ti kajota. Sen voin kuitenkin sanoa, että varsin suuria ja ai-
nakaan rajoittamattomia tilaisuuksia ei uittopäälliköllä ole 
huolimattomaan ja tuhlaavaan toimensa hoitamiseen. 

Kalustoyhtiöihin Oksala suhtautui varauksella. Minä 
olen valmis puolestani myöntämään, että kalustoyhtiö voi 
tulla rasitukseksi uittoyhdistykselle, jos sitä hoidetaan ja joh-
detaan väärällä tavalla. Käsitykseni mukaan johdetaan ka-
lustoyhtiötä väärin silloin, kun sen toiminnassa pyritään 
osakkaille saamaan mahdollisimman suuria voittoja ja uit-
tokustannusten alenemiseen ei kiinnitetä tarpeellista huo-
miota. Jos siis menetellään siten, kuin julkisuudessa on väi-
tetty tapahtuvan, että kalustoyhtiö kantaa vuokraa uittajil-
ta jo kuoletetusta omaisuudesta tai ottaa korkean hinnan 
uittajilta myydessään heille uittajain aikaisemmin kuolet-
tamaa omaisuutta, niin tällaisissa tapauksissa kalustoyhtiö 
on menetellyt väärin. Voi olla, että vääryys ei asiallisesti ole 
varsin suuri, jos nimittäin kalustoyhtiön osakkaat ovat mel-
kein samat kuin uittoyhdistyksen osakkaatkin, mutta me-
nettelytapa ei ole oikeudenmukainen ja on se omiansa he-
rättämään tarpeetonta riitaa ja moitteita. Mutta milloin 
kalustoyhtiötä johdetaan oikein ja siinä tarkoituksessa, että 
se helpoittaa ja tukee uittoyhdistyksen toimintaa, niin sel-
laisesta kalustoyhtiöstä on todellista hyötyä uittajille. Näin 
Oksala uskoi olevankin useimmissa tapauksissa, vaikka 
jättikin sanomatta, että osa kalustoyhtiöistä oli jo siihen 
mennessä purettu ja niiden toiminta palautettu uittoyh-
distyksille.

Viidennen väitteen eli sen, ettei uittoyhdistysten toi-
mintaan voitaisi niiden ulkopuolelta vaikuttaa, Oksala 
kiisti melko jyrkästi. Hän toi esiin tiukan lainsäädännön, 
mikä rajoitti merkittävästi uittoyhdistysten ja myös yk-
sittäisten uittajien toimintaa. Muiden asianosaisten edut 
tulivat hänen mielestään huomioonotetuiksi erityisesti 
uittosääntöjen laatimis- ja vahvistamisprosessin yhtey-
dessä. Näin ollen hän ei halunnut uusia säädöksiä. Nykyi-
senkin lain vallitessa mitä moninaisimmat etupiirit voivat 
vaikuttaa uittojen sekä teknilliseen että hallinnolliseen jär-
jestelyyn, jopa usein enemmän kuin kohtuullista ja asian-
mukaista olisi.

Oksala päätti laajan kirjoituksensa: Kukaan ei kiellä, että 
nykyinen lainsäädäntö vesioikeuden alalla on vanhentunut. 
Hyvin mielellään voidaan myöskin myöntää, että uitto-oloi-
hin maassa on saatava aikaan parannuksia, jotta ne tulisivat 
sekä teollisuuden että metsätalouden kannalta nykyistä edul-
lisemmiksi. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että viime vuo-
den kuluessa julkisuudessa käyty keskustelu uittokustannuk-
sista ei aina ole ollut niin harkittua ja asiallista, että se olisi 
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siinä määrin, kuin toivottavaa olisi ollut, hedelmällisesti vai-
kuttanut keskustelussa esitettyihin ajatuksiin ja päämääriin.” 
– Yhdistyksen vuosikertomuksessa asiasta puolestaan todettiin 
mm: ”Koko arvostelu on, kun se nähdään viimeisten [uittoyh-
distysten] vuosikertomusten ja uittotilaston valossa, osoittau-
tunut aiheettomaksi.

Jälkimmäinen näistä ”lööppiaiheista” oli esillä Yksityis-
metsänhoitajayhdistyksen kanssa vuoden lopulla pidetyssä 
syyskokouksessa. Löthnerin pitämää alustusta ”Minkä etu-
ryhmien tulisi olla edustettuina uittoyhdistyksissä?” seura-
si keskustelu, jossa pöytäkirjan mukaan huomautettiin, et-
tä julkisuudessa esitetyt arvostelut uittoyhdistysten toiminnas-
ta ovat olleet harhaanjohtavia siksi, että ne eivät perustu lain 
ja asetuksen eikä uittoyhdistysten yleisen toiminnan riittävään 
tuntemiseen. Samoin paheksuttiin sitä, että eräältä taholta on 
tahdottu tehdä uittoyhdistysten toiminta epäilyksen alaiseksi 
liian yksipuolisesta teollisuuden ja eräitten suurten osakasten 
etujen valvomisesta. 

Tällä tarkoitettiin ilmeisesti metsänomistajajärjestöjä, jot-
ka vaativat saada edustajansa uittoyhdistysten johtokun-
tiin. Uittajat olivat kuitenkin eri mieltä asiasta: Mielipitee-
nään kokous lausui, että yleisen edun kannalta ei ole toivotta-
vaa, että sivulliset vastaisuudessakaan voisivat vaikuttaa yh-
distysten vapaaseen toimintaan, koska yhdistyksille ominainen 
itsenäinen taloudellisen yhteenliittymän luonne on säilytettä-
vä” Lisäksi todettiin, ettei voimassaolevan vesioikeuslain 
mukaan kukaan sivullinen voi puuttua eikä sekaantua uitto-
yhdistysten toimintaan.

1930-luku: vuosik irja ja uittotilastot
Vuonna 1930 yhdistys piti vain yhden kokouksen eikä ke-
säretkeilyäkään järjestetty. Toimintaa kuitenkin oli, vakuu-
tettiin vuosikertomuksessa seuraavasti:

Tilastokomitea sai kuten muistettanee, jo edellisenä vuon-
na työnsä valmiiksi mutta on johtokunta jatkanut sen alotta-
maa tilaston keräystyötä, joten vuosien 1928 & 1929 uittotilas-
to on saatu valmiiksi ja on ilmestynyt painosta. Vuoden 1930 
tilastoa kerätään paraikaa, joten sekin luultavasti ilmestyy 
painosta jo ennen vuoden loppua. Johtokunta toivoo että yh-
distyksemme uittoa harrastavat jäsenet perehtyvät tilastoon yk-
sityiskohdissaan, koska se antaa jokaiselle uittajalle arvokkaita 
tietoja uitto-oloista eri osissa maatamme.

 Vesioikeuslakikomitea, johon kuuluvat herrat Oksala, 
Löthner, Blumenthal, Fellman, Larsson, Fabricius, Wich-

mann ja Saxén on kokoontunut 5 kertaa pohtimaan Val-
tion Vesioikeuslakikomitean lakiehdotusta. Tällöin on ko-
miteallamme ollut erittäin arvokasta apua valtion komi-
tean jäsenen metsäneuvos K. Lindbergin osoittamasta suu-
resta asianharrastuksesta komitean työtä kohtaan. Komite-
an [palkattuna] sihteerinä on toiminut lakit.tri. Y. Haku-
linen, joka on lopullisesti valmistanut komitean mietinnön. 
Lähivuosina tulee komitealla olemaan runsaasti työtä seu-
ratessaan uuden vesioikeuslain valmistelua edelleen valtion 
komiteassa ja eduskunnassa. – Komitea sai työnsä valmiik-
si vuoden 1931 alkupuolella, mutta lain eduskuntavaihe 
viivästyi pahan kerran, joten eduskuntavaiheen osalta ko-
mitean seurantatyö jäi uusien miesten tehtäväksi; komi-
tea jatkoi silti työtään.

Vuoden 1931 vuosikokouksessa metsänhoitaja V. Sier-
la esitelmöi aiheesta ”Uusi uittotilasto”, ja saman vuoden 
syyskokouksessa professori Eino Saari käsitteli samaa ai-
hetta esittelemällä laatimansa valtakunnallisen uittotilas-
ton. Aihe oli vielä myöhemmin useaan otteeseen vuosiko-
kousten asialistalla.

Vuoden 1932 vuosikokousta voi pitää siltä osin ”histo-
riallisena”, että ohjelmassa oli myös elokuvaesitys. Samas-
sa kokouksessa päätettiin, että yhdistys suorituttaa tutki-
muksen erilaisten puutavaralajien uittohankaluudesta. O. 
Seppänen kuvaili ongelman taustaa näin 25-vuotishistorii-
kissaaan: Vaikeimmin ratkaistava niistä kysymyksistä, jotka 
erikoisesti yhteisuitossa tulevat esille, on erilaatuisen uittota-
varan kustannusten oikeudenmukaisen jakoperusteen löytä-
minen. Aluksi kun uittotavara oli laadulleen ja vieläpä kool-
leenkin jotakuinkin yhtäläistä – sahatukkeja – ei vaikeut-
ta jaossa ollutkaan. Mutta sitä mukaa kun kehittynyt puun-
jalostusteollisuus sekä vienti alkoivat käyttää sekä laadulleen 
että koolleen yhä erilaatuisempaa raakatavaraa, lisääntyivät 
vaikeudet jo puhtaasti uitolliselta kannalta tavattomasti. - 
- Erilaatuisen raakapuun uittamisvaikeutta l. uittohanka-
luutta verrattaessa lasketaan puut uittoyksiköiksi. Tässäkin 

Vuoden 1932 vuosikokousta voi 
pitää siltä osin ”historiallisena”, 

että ohjelmassa oli myös  
elokuvaesitys.
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on käytäntö mennyt eri suuntiin siten, että uitettavan tava-
ran kappale (ja pituus) taikka sen kuutiotilavuus tai molem-
mat tekijät ovat määräävinä uittoyksikköä laskettaessa. Käy-
tännössä tämmöisestä tilanteesta johtuu monenlaista hanka-
luutta ja erimielisyyttä eri uittajien kesken, mutta kun ei ole 
ollut käytettävissä mitään varmoja perusteita asian tyydyttä-
välle ratkaisulle, on tilanne jatkunut ennallaan. 

Asia oli ollut pitkään esillä uittajapiireissä, mutta vas-
ta nyt vuonna 1932 päästiin asiassa jollain tapaa eteenpäin 
tekemällä päätös uittohankaluustutkimuksesta, josta käy-
tettiin myös nimitystä uittoyksikköjärjestelmän luominen. 
Tehtävän suorittajaksi on tarkoitus hankkia sopiva tieteelli-
sen ja käytännöllisen koulutuksen saanut henkilö, todettiin 
vuosikertomuksessa. Tutkimuksen käynnistyminen sujui 
kuitenkin hitaasti, sillä siihen ei löytynyt rahoitusta. Vuo-
den 1933 kertomuksessa jouduttiinkin toteamaan: Kun joh-
tokunta lähetti eri uittoyhdistyksille kehoituksen raha-avus-
tusten merkitsemiseksi tätä tarkoitusta varten eivät yhdistyk-
set muutamaa poikkeusta lukuunottamatta olleet halukkaita 
antamaan pyydettyä avustusta, joten tutkimuksen alkamiseen 
ei viime vuonna voitu ryhtyä.

Kun asiaa käsiteltiin uudelleen vuoden 1933 kesäkoko-
uksessa, saatiin hankkeelle hieman laajempi tuki. Avus-
tusten ehdoksi asetettiin kuitenkin, että yhdistykset sai-
sivat esittää lausuntonsa tutkimussuunnitelmasta ja että 
tutkimus tehtäisiin vähissä erin useamman vuoden kulues-
sa. Näin päätettiin, ja työ annettiin Metsätieteellisen tut-
kimuslaitoksen tehtäväksi siten, että yhdistys luovutti lai-
tokselle tarkoitukseen kerätyt varat, noin 25 000 markkaa 
(9 000 €), joilla laitos järjesti tutkimusta tekemään tekn. 
toht. Ilmari Vuoriston. Tämä pääsi aloittamaan työn ke-
sällä 1934 Kemi-, Kiehimä- ja Kymijoilla; tuolloin keski-
tyttiin lähinnä erilaisen uittotavaran erottelutyöhön. Vuo-
risto esitteli tämän tutkimusvaiheen tuloksia yhdistyksen 

syyskokouksessa joulukuussa 1934, minkä jälkeen kerättiin 
lisää rahaa, työtä jatkettiin ja tutkimus saatiin päätökseen 
vuoden 1936 alussa. ”Uittohankaluustutkimuksia” ilmes-
tyi vuonna 1938 Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkai-
suissa (MTJ 25.3).

Laajan, yli 250-sivuisen tutkimusjulkaisunsa yhteenve-
dossa Vuoristo totesi puitten koon vaikuttavan eniten uit-
tohankaluuteen. Pölkkyjen läpimitan vaihtelu jäi yleen-
sä suhteeseen 1:3, mutta pituusvaihtelu oli suurempaa, sil-
lä uitoissa esiintyy sangen yleisesti 1 m pituista pinotavaraa 
ja toiselta puolen 8–9 m rankoja ja tukkeja. Myös pölkky-
jen kellumiskyky, pinnan laatu ja runkomuoto vaikuttivat 
uittohankaluuteen. Lisäksi uittoväylän laadulla eli sen uit-
tokelpoisuudella oli huomattava merkitys. Kun vielä uit-
to- ja erotteluhankaluus saattoi olla joillekin puutavarala-
jeille päinvastaisessa suhteessa, näin ollen tälläkään kertaa 
ei päästy mihinkään yksinkertaiseen ja helposti lasketta-
vissa olevaan uittokustannusten jakosääntöön, joka takaisi 
oikeudenmukaisen tuloksen uittajien kesken, eli että uitto-
hankaluutta ei voida tehdä tuntematta kysymyksessä olevaa 
uittotapausta yksityiskohtaisesti.

Vuoden 1932 ajankuvaan kuului myös seuraava vuosi-
kertomuksen toteama: Kun johtokunnan tietoon oli tullut 
että valtion varoista voitiin saada avustuksia uittoväylien ra-
kentamiseksi varatöinä huomautettiin tästä yhdistyksen jäse-
nille, jonka johdosta eräät yhdistykset ovatkin anoneet ja saa-
neet apurahoja uittoväylärakennuksia varten. Varatöillä tar-
koitettiin työttömyys- eli hätäaputöitä, joita myöhemmin 
ryhdyttiin nimittämään työllisyystöiksi.

Keväällä 1933 yhdistys antoi kesän uittoja koskevan leh-
distötiedotteen, koska se on omiaan kiinnostamaan suurta 
yleisöäkin. Tiedot oli kerätty uittoyhdistyksiltä ja siinä pää-
dyttiin siihen, että koko maassa ovat uitot siis nyt n. 34 % suu-
remmat kuin viime vuonna. Uitto-olosuhteissa oli kuitenkin 
toivomisen varaa: Tämän kevään uittotoiminta ei näytä erit-
täin lupaavalta. Suurimmassa osassa maata on ankara veden 
puute joka vaikeuttaa ja paikoin uhkaa tehdä koko uiton mah-
dottomaksikin ellei sadetta ala piakkoin tulla. 

Vuoden 1934 Kämpissä pidetty vuosikokous oli ”nor-
maalikaavan” mukainen. Poikkeavaa oli se, että sihteeri 
Saxénin laatima, pikakirjoitukseen pohjautuva pöytäkir-
jaluonnos on säilynyt. Se kertoo asioiden käsittelystä hie-
man enemmän kuin minkä virallinen pöytäkirja tarjoaa. 
Esimerkiksi johtokunnan vaali meni tällä tavalla:

Miksi Brofeldt, joka oli itse 
 tuolloin Kymi-yhtiöön kuuluvan 
Halla A.B:n toimitusjohtaja, liitti 

illallista koskevan ”pontensa”  
päätökseen? 
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Puheenjohtaja [U. Lehtisalo]: Johtokunnan jäsenet vali-
taan yhdistyksen sääntöjen mukaan suljetuin lipuin. Johto-
kuntaan valitaan viisi jäsentä ja johtokunta täydentää itse it-
seänsä kahdella jäsenellä. Jos asiaa tahdottaisiin jouduttaa, 
olisi hyvä, jos olisi ehdotettavana kokouksen taholta ehdokas-
lista johtokunnan jäseniksi, johon kaikki voisivat yhtyä. Näin 
vaali suljetuin lipuin voitaisiin toimittaa niin, että joku yh-
distyksen jäsen jättäisi lipun. Jos tällaista listaa ei ole, niin täy-
tyy jakaa äänestysliput ja on äänestys kokonaisuudessaan toi-
meenpantava. 

Puheenvuoron saatuaan lausuu joht. Brofeldt: Minä pyy-
täisin ehdottaa, että ne yhdistyksen jäsenet, jotka tahtovat jät-
tää äänilippunsa, tekevät sen ja sitävarten odotettaisiin vii-
si minuuttia.

Tällä välin lukee yhdistyksen sihteeri kokoukseen saapuneet 
sähkösanomat.

Näin meneteltiin, ”junttalista” löytyi ja kun ”äänestys” 
oli tapahtunut, todettiin:

Puheenjohtaja: Yhdistyksen johtokuntaan on valittu yksi-
mielisesti ”yhdellä äänellä” johtokunnan erovuoroiset jäsenet 
insinööri Arvi Oksala, insinööri O. Blumenthal, insinööri 
G.A. Löthner, metsänhoitaja R. Saxen ja insinööri G. Fabri-
cius uudelleen.

Tulevan kesän uittoretkeilyn käsittely sujui puolestaan 
näin:

Yhdistyksen johtokunnan puolesta lausuu suunnitelluista 
retkeilyistä insinööri Löthner seuraavaa:

Yhdistyksen johtokunnan keskuudessa on ollut keskuste-
lua kesäretkeilystä ja tietystihän pitäisi ensin kokouksen päät-
tää pidetäänkö sellainen retkeily vai ei. Suunnitelma on ollut 
sellainen, että tänä vuonna järjestettäisiin pieni retkeily, jo-
ka kestäisi yhden päivän ja joka koskisi Kymijokea, niin että 
katsottaisiin kaikki ne uittolaitteet, jotka ovat erilaisia pitkin 
Kymijoen laaksoa. Teollisuuslaitosten ohi johdettuna retkeily 
aloitettaisiin Voikaalta ja käytäisiin Voikaalla, Kuusankos-
kella, Myllykoskella, Inkeroisissa, Korkeakoskella ja lopetet-
taisiin Kyminsuussa ja Kotkassa. On ajateltu siis, että tämä 
retki kestäisi yhden päivän. Muuten tämän pitäisi olla aina-
kin kesän aikana erinomaisen mielenkiintoisen, koska on  us-
kottavaa, että vesimääriä tulee olemaan hyvin vähän ja siel-
lä on ehkä monta vaikeutta nähtävissä. Tämä on ollut joh-
tokunnan ajatus, ja ehdottaisimme ainakin, että retki pidet-
täisiin heinäkuun lopulla tai elokuun ensimmäisinä päivi-
nä, jolloin uitto on täydessä käynnissä Kymijoessa. Ajattelin 

ehdottaa myöskin, että ehkä kokous voisi jättää asian lähem-
min johtokunnan käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi.

Metsänhoitaja Brofeldt: Minä pyydän kannattaa tätä eh-
dotusta sillä pienellä lisäyksellä, että ne toiminimet Voikkaas-
ta lähtien, joidenka uittoja me käymme nyt tarkastelemaan, 
yhteisesti tarjoaisivat Kotkassa hienot illalliset läsnäolijoille.

Puheenjohtaja: Niin. Johtokunta on ehdottanut kesällä 1934 
toimeenpantavaksi uittoretkeilyn heinäkuunelokuun vaihteessa 
Kyminjoelle, joka retkeily, niinkuin mainittiin, kestäisi yhden 
päivän, ja että asian lähempi hoitelu jätettäisiin johtokun-
nan toimeksi. Kokouksen puolesta on lisätty tähän toivomus, 
että ne toiminimet, jotka edustavat uittajia, Voikkaasta läh-
tien eteläänpäin pitkin Kymijokea liittäisivät peräkaneettina 
tähän ohjelmaan illalliset Kotkassa.

Johtokunnan ehdotus hyväksytään ja päätetään kesällä 1934 
järjestää retkeily Kymijoelle.

Miksi Brofeldt, joka oli itse tuolloin Kymi-yhtiöön kuu-
luvan Halla A.B:n toimitusjohtaja, liitti illallista koskevan 
”pontensa” päätökseen? Ehkä hän halusi näin saada uittajien 
illalliselle muitakin maksajia kuin kotkalaiset yhtiöt! – Tus-
kin kuitenkaan yksin tämän ”illallisen” ansiosta Brofeldt tuli 
samana vuonna valituksi yhdistyksen kunniajäseneksi!

Vuonna 1936 oli vuosikokouksessa esillä uittomuseokysy-
mys, josta prof. I. Lassila alusti varsin seikkaperäisesti pääty-
en esittämään, että yhdistyksen olisi syytä ryhtyä toimenpitei-
siin uittomuseon aikaansaamiseksi. Keskustelun jälkeen pää-
tettiin siirtää uittomuseon perustaminen johtokunnan huo-
leksi. Näin myös tapahtui, ja jotain saatiin aikaan, kuten 
saman vuoden  toimintakertomus kertoi: Viime vuosikoko-
uksen päätöksestä perustaa yhdistyksen uittomuseo, on johto-
kunta kääntynyt uittoyhdistysten puoleen, kehoittaen niitä ku-
takin toiminta-alueellaan keräämään museoesineitä. Kokoel-
miin onkin jo tehty useita lahjoituksia ja monet uittajat ovat 
lupautuneet kokoelmia kartuttamaan. Vuoden 1937 kokouk-
sessa voitiinkin merkitä tiedoksi yhdistyksen saamat museo-
lahjoitukset:

1) Lohjan Uittoyhdistykseltä kokoelma uittokalustoa ynnä he- 
 vosponttoonin pienoismalli.

2) Kemin Uittoyhdistykseltä uittovenheen pienoismalli.

3) Simojoen Uittoyhdistykseltä puomien ynnä närelenkkien  
 pienoismalleja.
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Vielä ilmoitettiin yhdistykselle, että Pitkäranta Oy. tulee lah-
joittamaan yhdistykselle tukkijätkän pienoiskoossa.
Näinkin ”merkittävistä” lahjoituksista huolimatta uitto-
museota ei saatu aikaan, ja koko museohanke häipyy yh-
distyksen asiakirjoista.

Vuoden 1936 kokouksessa oli museon ohella keskus-
telukysymyksenä ”Uittohäviöt”. Uittopäällikkö Löthner 
selosti aluksi Kymijoen vesistössä tehtyjä uittohävikin ti-
lastointeja, minkä jälkeen prof. Lassila selosti kuusipuun 
uitosta tehtyjä laboratoriotutkimuksia. Alustajien ja kes-
kustelijoiden käsitykset uittohävikin suuruudesta poik-
kesivat melkoisesti, mikä johtui osaksi siitä, oliko puro-
uittovaiheen hävikki laskettu mukaan vai ei. Poikkeuk-
sellisesti pöytäkirjaan sisällytettiin myös aiheesta käyty 
keskustelu, jonka kaksi viimeistä puheenvuoroa olivat 
sihteeri Saxénin kirjaamana seuraavat:

Isänn. Heinonen: Kannatti kesäkaatoa, mutta sulfiitti-
puiksi ei mielestään kesällä hakatut kelvanneet. Muuten oli-
vat hukkuneet puut puhujan kokemuksien perusteella enim-
mäkseen olleet erittäin oksaisia, joten niiden uppoamisesta ei 
ole ollut erin suurta vahinkoa.

Metsänh. Alanco: Suuri syy uppoamisiin on ollut ensi kä-
den uittajissa, jotka eivät huolehdi puutavaran kuivumises-
ta ennen uittoa.

Vuonna 1937 Suomen Uittajainyhdistys täytti 25 vuot-
ta. Merkkivuotta juhlistettiin vuosikokouksen jälkeen pi-
detyllä 25-vuotisjuhlakokouksella sekä juhlapäivällisillä 
Hotelli Kämpissä. Kokouksissa oli paikalla peräti noin 
130 jäsentä. Juhlakokous alkoi puheenjohtaja Oksalan 
puheella, jossa keskityttiin luonnollisesti yhdistyksen toi-
mintaan kuluneen neljännesvuosisadan aikana. Oksala 
totesi mm. näin: Mielihyvin voimme merkkipäivänämme 
todeta, että yhdistyksemme on ollut varsin elinvoimainen ja 
virkeä. - - On luonnollisesti uskallettua meidän puhua yh-

distyksemme toiminnan tuloksista, mutta sen voinen kui-
tenkin sanoa, että oma arvonsa sillä on ollut. Voimme ku-
vitella mielessämme miten toisenlaiset, ja sanoisinko, tur-
vattomat olot meillä olisivat, ellei järjestömme olisi uittojen 
etua sekä valvonut että vaalinut. Historiikkimme antaa täs-
tä vääjäämättömän todistuksen. Järjestettäessä uiton suh-
detta työoloihin, kalastukseen, ranta-asukkaisiin, metsän-
omistajiin, valtiovaltaan ja yleensä yhteiskuntaan, on yh-
distyksemme voinut esittää niin painavasti käsityskantan-
sa, että se on usein tullut ratkaisevasti vaikuttamaan tehtä-
viin päätöksiin. Oksalan mielestä yhdistyksen päätehtävä 
oli vielä odottamassa: uuden vesioikeuslain aikaansaami-
nen. Se tulee vaatimaan yhdistykseltämme ponnistuksia, 
työtä ja kustannuksia, mutta meidän on tinkimättä vietä-
vä työmme loppuun. (Näin myös tapahtui, mutta uusi ve-
silaki saatiin voimaan vasta kun Uittajainyhdistys juhli 
50-vuotistaivaltaan!)

Avauspuheen jälkeen pidettiin muistopuheet vuoden ai-
kana kuolleille yhdistyksen jäsenille, vahvistettiin kuuden 
uuden kunniajäsenen valinta sekä kuultiin 11:n yhdistyk-
sen ja viraston tervehdykset sekä pidettiin kolme esitelmää, 
yksi suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi.

Juhla jatkui illalla. Insinööri Löthner toivotti kutsu- ja 
juhlavieraat tervetulleiksi juhlapäivälliselle, minkä jälkeen 
sihteeri luki tilaisuuteen lähetetyt kuusi sähkösanomaa. Il-
lan aikana kuultiin lukuisia puheita sekä sitä paitsi esitet-
tiin metsänhoitaja A. Liuksialan kuvittama ja metsänhoita-
jien O. Seppäsen ja L. Lahden sepittämä huvittava filmi, jo-
ka herätti hilpeyttä juhlaväessä.

Juhlavuoden kunniaksi laati metsänhoitaja O. Seppä-
nen yhdistyksen toimeksiannosta ja kustannuksella 25-vuo-
tishistoriikin, joka julkaistiin vuosikirjassa 1937. Samana 
vuonna Saimaan uitoista tohtoriksi väitellyt Seppänen oli 
monella muullakin tapaa mukana yhdistyksen toiminnas-
sa. Esimerkiksi marraskuun alussa pidetyssä johtokunnan 
kokouksessa Seppänen ”kirjattiin” neljään pykälään. Aluk-
si hänen tarjouksensa pitää väitöskirjansa aihepiiristä esi-
telmä yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin. Seuraa-
vaksi kokouksessa kaiketi asiantuntijana ollut metsänhoi-
taja Eetu Anttilainen esitti johtokunnalle Seppäsen teke-
män ehdotuksen, että uiton aiheuttamien vahinkojen arvi-
oiminen yleensä annettaisiin jäävittömien miesten suoritetta-
vaksi. Kun Anttilainen käytti – kaiketi Seppäsen kirjallisen 
esityksen johdosta – tässä yhteydessä termiä ”rantaraha”, 

Juhlavuoden kunniaksi laati  
metsänhoitaja O. Seppänen  

yhdistyksen toimeksiannosta ja 
kustannuksella 25-vuotishistoriikin, 
joka julkaistiin vuosikirjassa 1937.
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sai se tiukan vastalauseen: Ins. Löthner huomautti, että sa-
naa rantaraha ei pitäisi lainkaan käyttää, koska se helposti 
johtaa siihen, että nekin joille ei uitosta ole aiheutunut mi-
tään vahinkoja vaativat rantarahoja ja että se siis käsite-
tään jokavuotiseksi veroksi, jonka rantojen omistajat kanta-
vat uittajilta. Sen sijasta tulisi aina puhua vain vahingon-
korvauksista.

Päätöstä Seppäsen esityksestä ei tehty, vaan pöytäkir-
jaan kirjattiin: Puheenjohtajan ehdotuksesta asian selvittely 
siirrettiin johonkin seuraavaan kokoukseen. Se tapahtuikin 
jo joulukuussa, jolloin hyväksyttiin sihteerin ehdotus: Rii-
taisissa tapauksissa pyydettäisiin tri Seppästä vahinkojen ar-
vostelulautakuntaan, sillä vieras vahingon arviomies on us-
kottavampi varsinkin vahingon korvauksen vaatijan kan-
nalta.” Asian käsittely aiheutti varmaan sen, että Seppäsen 
esitelmän otsikko muuttui muotoon: ”Uitosta aiheutuvi-
en rantavahinkojen korvaus”. 

Lisäksi Seppänen laati johtokunnan toimeksiannosta 
rantavahinkojen arvioimisperusteet. Tulokset julkaistiin 
vihkosena ja se sisälsi eri pelto- ja niittylajien puhtaan tuo-
ton raha-arvot pienalueittain. Seppänen esitteli tuloksiaan 
huhtikuussa 1938 pidetyssä johtokunnan kokouksessa, jos-
sa niistä kirjattiin: Maataloushallitukselta saatavat, kihla-
kunnittaiset, keskimääräiset tuottonumerot ovat yleensä koh-
tuulliset ja luultavasti pienemmät kuin viime aikoina yleen-
sä maksetut rantavahinkojen korvaukset. Taas maaherroil-
ta saatavat, kunnanverotuksessa käytettävät tuottoluvut saa-
daan pitäjittäin, mutta niitä tuskin pidetään oikeudessa yhtä 
pätevinä kuin edellisiä. Annettiin Seppäsen tehtäväksi kerätä 
vuosittain molemmat tuottoluvut ja päätettiin maksaa hä-
nelle palkkiota työstä n. 1 000 :-–1 500 :-.

  Seuraavaksi johtokunta käsitteli Seppäsen kirjalli-
sen anomuksen avustaa hänen väitöskirjansa painattamis-
ta. Tähän suhtauduttiin torjuvasti, koska yhdistyksellä ei 
ole varoja väitöskirjojen painatukseen. Kielteiseen päätök-
seen oli varmaan toinenkin syy: itse väitöskirja. Siinähän 
Seppänen asettui kannattamaan voimakkaasti yhteisui-
ton laajentamista myös perinteisille yksityisuittoalueil-
le, etenkin Saimaalle. Monetkaan metsäyhtiöt eivät pitä-
neet ajatusta järkevänä ja olivat jo vuosikymmeniä vas-
tustaneet tätä, ennen kaikkea Metsähallituksen – vai pi-
täisikö sanoa metsäneuvos Koskenmaan – kuningasaja-
tusta. Niinpä pöytäkirjassa todettiin asian käsittelyn yh-
teydessä: Metsänh. Lehtisalo [Enso-Gutzeit] sanoi, että jos 

yhdistys avustaa, niin yhdistys silloin myös hyväksyy väitös-
kirjan sellaisenaan. – Sopii kuitenkin kysyä, oliko miten 
viisasta vastustaa yhteisuittoa Saimaalla ja muilla isoilla 
hinausväylillä?

Seppänen sai kielteisen päätöksen myös esitykselleen 
jatkaa yhdistyksen vuosikirjan toimittamista, jota hän oli 
hoitanut edellisvuonna. Päätettiin vastata, että yhdistys on 
ottanut sihteerille apulaisen, joten yhdistys ei tarvitse erityis-
tä vuosikirjan toimittajaa.” (Yhteisuiton ansiota varmaan 
tämäkin!) Valittu apulaissihteeri oli metsänhoitaja Uuno 
Nummenmaa, jolle oli luvattu tehtävästä maksaa 3 600 
markkaa (1 200 €).

Metsä- ja uittotyöväen palkkauskysymys oli tullut pu-
lavuosien jälkeen ajankohtaiseksi aiheeksi. Pulavuosina 
palkat olivat laskeneet kohtuuttoman alhaisiksi, ja asia 
tuli julkisen debatin kohteeksi. Se johti valtiovallan käyn-
nistämään palkkatarkkailuun vuonna 1932. Uittajainyh-
distyksessä asia ei ollut esillä ennen vuotta 1937, jolloin 
asian ajankohtaisuus oli jo menemässä ohi, mutta silti 
puheenjohtaja Oksalan avauspuhe vuosikokouksessa kes-
kittyi yksinomaan tähän asiaan. Puheensa lopuksi Oksa-
la totesi: Då frågan om lönekontrollen för närvarande icke 
är på något sätt högaktuell, anser jag det icke vara skäl för 
vår förening att nu fästa större avseende vid densamma, men 
om, och när densamma i framtiden blir ånyo aktuell, bör 
även vår förening taga upp frågan till närmare behandling 
och övervägande.

Uittotyöväen työolot olivat tuohon aikaan muutenkin 
esillä, sillä yhdistys antoi valtioneuvoston asettamalle työ-
aikakomitealle lausunnon siitä, missä määrin uitto- ja laut-
taustöitä on tarkoituksenmukaista alistaa työaikarajoitus-
ten alaisiksi. Monisivuisessa lausunnossaan yhdistys pää-
tyi esittämään, että 8-tunnin työaikalain alaisuuteen ei olisi 
alistettava uitto- eikä lauttaustyötä, jolloin uitolla tarkoite-

Monisivuisessa lausunnossaan 
yhdistys päätyi esittämään, että 
8-tunnin työaikalain alaisuuteen  

ei olisi alistettava uitto-  
eikä lauttaustyötä.
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taan toimintaa siitä alkaen, kun puut vieritetään veteen ja 
siihen asti kun ne nostetaan maalle ja lauttauksella lautta-
usta järvillä, merillä ja Laatokalla. Sen sijaan erottelu- ja 
niputustyössä voitiin soveltaa kahdeksantuntista työaikaa, 
kuten oli meneteltykin jo parinkymmenen vuoden ajan. 

Johtokunta antoi vuoden 1938 aikana metsänhoita-
ja Valter Keltikankaan tehtäväksi selvittää 1) missä määrin 
Suomen nykyinen uittotilasto ja uittoyhdistysten kirjanpito 
eroavat toisistaan sekä

2) missä määrin eri yhdistysten tilijärjestelmät ovat epä-
yhtenäisiä. Tuleva tohtori ja professori selosti selvityksen-
sä tuloksia saman vuoden syyskokouksessa, jossa päätet-
tiin teettää asiantuntijatyönä lisäselvitys uittoyhdistys-
ten standardikirjanpitomalliksi sekä ehdottaa sen tuomat 
muutokset sovellettavaksi uittotilastossa. Johtokunta antoi 
työn Keltikankaan ja ekonomi J. Lahdenperän tehtäväksi.

Edellä kerrottu Vuoriston uittohankaluustutkimus il-
mestyi samana vuonna, ja Seppänen esitelmöi sen tulosten 
sekä uittokustannusten käytännön jakoperusteiden eroista. 
Myös Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen väylätutkimus 

alkoi ja yhdistys kehotti jäseniään suhtautumaan suopeasti 
tutkimukseen sekä avustamaan tietojen hankinnassa.

Helmikuussa 1938 yhdistys antoi valtiovarainministe-
riölle lausunnon ehdotuksesta leimaverolain uudistami-
seksi. Sen mukaan leimavero tuli poistaa kokonaan luval-
ta, jolla sallitaan yhden uittokauden kuluessa toimitetta-
van puutavaran uitto kuorimattomana, eikä leimaveroa 
saisi missään tapauksessa korottaa, vaikka kyse olisi kak-
si uittokautta koskevasta luvasta. Lausunnossa viitattiin 
myös Ruotsin käytäntöön; siellä vesilaki salli kuorimat-
toman puutavaran uiton rajoituksetta, mikäli uitto kes-
ti vain yhden uittokauden. Meillä kuorimattoman puun 
uitto oli vuoden 1902 vesioikeuslain mukaan vain poik-
keustapauksissa mahdollista.

Vuoden 1938 aikana koettiin myös merkittävä takais-
ku: Puutekniikan Tutkimuksen Kannatusyhdistys r.y., jo-
ka siihen saakka oli vastannut vuosikirjaan liitetyn uitto-
tilaston julkaisukustannuksista, ilmoitti lopettavansa nä-
mä avustukset. Johtokunta yritti sopia julkaisuavustuk-
sesta Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kanssa, mutta 
tuloksetta; myöskään maatalousministeriö ei suostunut 
avustamaan. Uittotilaston julkaiseminen rasitti yhdistystä 
vuoteen 1945 saakka, jolloin saatiin sovituksi Tilastollisen 
Päätoimiston kanssa siitä, että toimisto ryhtyy hoitamaan 
tilaston julkaisemisen, mutta yhdistys huolehtii edelleen 
aineiston keräämisestä ja muokkaamisesta.

Vuonna 1939 elettiin uitossa eräänlaista taantuman 
aikaa, vaikkei siihen luettaisikaan sitä, että puheenjohta-
ja aloitti vuosikokouspuheensa ruotsiksi; puhe oli muu-
tenkin poikkeuksellisen lyhyt. Oksala totesi uittomääri-
en tulevan tuntuvasti vähenemään, mihin oli syynä niin 
maailman poliittinen tilanne kuin etenkin edellisvuon-
na metsäteollisuudessa alkanut taantuma, joka oli johta-
nut tuotantosupistuksiin sekä puun tarpeen vähenemi-
seen. Pienentyneet puutavaramäärät tämän kevään uitois-
sa asettavat uittotöiden suorittajille ja johtajille ratkaista-
vaksi useitakin kysymyksiä, jos mieli saada uittokustannus-
ten kohoaminen estetyksi. Oksala toivoikin, että kokouk-
sessa käytävät keskustelut osaltaan olisivat avuksi edessä 
olevien vaikeuksien voittamisessa.

Muitakin vastoinkäymisiä jouduttiin kokemaan. Yh-
distyksen kunniajäsen, uittopäällikkö Axel Lönnström 
kuoli, samaten maamme siihen asti merkittävin uitto-
tutkija Ilmari Vuoristo. Toinen kunniajäsen, metsäneu-

Tampereen Pyynikinharjun yli 1860- ja 1870-luvuilla rakennetut tu-
kinsiirtoradat korvautuivat harjun läpi rakennetulla uittotunnelilla 
vuonna 1929. Kuvassa puita syötetään tunneliin Näsijärven puolella 
1930-luvulla. Tämä irtouittotunneli korvautui Metsähallituksen ra-
kentamalla nippu-uittotunnelilla vuonna 1968, mutta sen käyttö jäi 
ainoastaan koenippujen varaan. Uittajainyhdistys ei antanut julki-
lausumaa tapahtumasta. (Tampere-Seura)
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vos K. Lindberg puolestaan kuoli talvisodan aikana hel-
mikuun alussa 1940. Lindberg oli täyttänyt 70 vuotta 
31. maaliskuuta vuonna 1939 ja yhdistyksen saman päi-
vän vuosikokouksessa oli päätetty perustaa hänen nime-
ään kantava rahasto. Lindbergin nekrologin kirjoitta-
nut ruotsalainen Richard Smedberg päätti kirjoituksen-
sa: Hans fosterlandskärlek och tillgivenhet för Nordens folk 
voro äkta och kunde taga sig de vackraste uttryck i hand-
ling och ord. Samarbetstanken var djupt rotad i hans natur.

Sotavuosina toiminta hil jenee, uitto ei
Vuoden 1940 kokous pystyttiin pitämään talvisodan seu-
rauksena vasta 8. heinäkuuta. Paikka oli kuitenkin tuttu 
ja turvallinen, Kämp. Kokouksessa pidettiin kaksi esitel-
mää, joista toinen kuvasi hyvin ajan poikkeuksellisuutta, 
sillä O. Seppäsen aiheena oli ”Moskovan rauhan metsä-
taloudelle, puutavaran kuljetukselle ja puunjalostusteol-
lisuudelle aiheuttamat menetykset”. 

Koska omaa vuosikirjaa ei pystytty julkaisemaan, Svens-
ka Flottledsförbundet (Uittopäällikköyhdistyksen seuraaja 
vuodesta 1928) tarjoutui julkaisemaaan vuoden 1940 esi-
telmät omassa vuosikirjassaan. Näin myös tehtiin, ja sii-
tä otettu eripainos jaettiin yhdistyksen jäsenille. Saman-
laista ”sotatukea” saatiin myös vuosina 1942–43. Lisäk-
si Flottledsförbundet lahjoitti yhdistykselle kolme 100 
kruunun stipendiä, joiden turvin puheenjohtaja Oksala 
sekä uittopäälliköt A. Manner ja V. Laukkanen pystyivät 
osallistumaan Ruotsin veljesliiton vuosikokoukseen Tuk-
holmassa maaliskuussa 1944.

Poikkeusolojen seurauksena vuoden 1940 kertomuk-
seen kirjattiin kaksi sotavuosien aiheuttamaa merkintää: 
Omaisuudenluovutusverolain johdosta on johtokunta jättä-
nyt valtiovarainministeriölle kirjelmän sekä pyytänyt asias-
sa lausunnon varatuomari  Lars Wasastjernalta. Lausunto 
on annettu sitä halunneille uittoyhdistyksille. Toinen koski 
poltto- ja voiteluainekysymystä, josta todettiin: Yhdistys 
pyysi eri uittoyhdistyksiltä tietoja moottoreiden lukumääräs-
tä ja hv.määristä sekä normaalisen vuoden poltto- ja voite-
luaine-eristä ja tämän uittokauden poltto- ja voiteluainei-
den minimitarpeesta. Tämä tilasto esitettiin kansanhuolto-
ministeriölle tiedustellen paljonko yhdistykset mahdollises-
ti tulevat saamaan k.o. aineita. Tällöin kansanhuoltomi-
nisteriö ei voinut luvata mitään. Tämän jälkeen 6.3.1941 
on kansanhuoltoministeriö ilmoittanut, että uittotöiden on-
nistumisen varmentamiseksi yhdistyksille jaetaan petroolia 
vastaten autoille jaettavaa mäkibensiiniä, koska on pelättä-
vissä etteivät puu- ja hiilikaasuttimet toimisi joka tilantees-
sa moitteettomasti, ja samalla pyytänyt yhdistyksen ehdotus-
ta petroolin määristä ja sen jakamisesta eri yhdistysten kes-
ken. Suomen Uittajainyhdistys on senjälkeen pyytänyt uit-
toyhdistyksiltä tarvittavia tietoja ja tulee johtokunta niiden 
perusteella vastaamaan kansanhuoltoministeriölle.

Selostus osoittaa, miten keskeisen roolin Uittajainyh-
distys oli saanut myös ihan arkipäivän uittoasioissa. Meil-
lähän ei ollut Ruotsin Flottledsförbundetin kaltaista uitto-
yhdistysten kattojärjestöä, vaan Uittajainyhdistys hoiti pit-
källe näitä tehtäviä. (On vaikea sanoa, olisiko meillä tarvit-
tu tällaista ”Uittoyhdistysten Liittoa”.) Jatkosodan aikaiset 
kuljetustoimintojen erityisorganisaatiot lopettivat kuiten-
kin yhdistyksen koordinoivan aseman; tosin yhdistyksen 
jäsenet olivat keskeisesti mukana näissä uiton koordinoin-
titehtävissä. Niistä tärkein oli Päämajan huoltopäällikön 
esikunnan alainen kuljetustarkastajaverkosto. – Isänmaal-
lisuutta yhdistys osoitti siinäkin, että yhdistys merkitsi jäl-
lenrakennuslainan obligaatioita 50 000 markalla.

Vuoden 1941 vuosikokous pystyttiin pitämään normaa-
listi. Puheenjohtaja toi avauspuheessaan esiin ne suuret 
vastoinkäymiset, joita erityisesti uitto oli joutunut koke-
maan kesän 1940 aikana: uitettavaa oli vähän, mutta niin 
oli uittajiakin, lisäksi oli pulaa nestemäisistä polttoaineis-
ta ja myös – vedestä! Kesä oli ollut poikkeuksellisen vähä-
vetinen, niin että jopa hydrologi Henrik Renqvist luon-
nehti sitä ”luonnon mullistukseksi”. Polttoainepula pakot-

 Oksala totesi uittomäärien  
tulevan tuntuvasti vähenemään, 
mihin oli syynä niin maailman  
poliittinen tilanne kuin etenkin 

edellisvuonna metsäteollisuudessa  
alkanut taantuma, joka oli  

johtanut tuotantosupistuksiin  
sekä puun tarpeen vähenemiseen.
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ti siirtymään puukaasun käyttöön uittomoottoreissa, ku-
ten myös kaikessa maanteillä liikkuvassa kuljetuskalustos-
sa. Puukaasuttimien aikaan oli jouduttu siirtymään myös 
Ruotsissa. Juuri nämä maantiekuljetuksen ongelmat lisäsi-
vät uiton merkitystä puukuljetuksissa entisestään. Oksala 
saattoikin julistaa: Uittajien ponnistuksista, heidän työstään 
ja tarmostaan riippuu nyt sangen suuret arvot.

Muuten kokous sujui perinteisesti, ja esitelmiä pidet-
tiin. Niissäkin näkyi ”ajan henki”: insinööri Tötterman 
alusti aiheesta ”Puu- ja hiilikaasuttimet uittotöissä” ja in-
sinööri Löthner kertoi saman teeman ruotsalaisista koke-
muksista. Ehkä näitäkin ”eksoottisempi” oli ruotsalaisen 
uittopäällikön A. Holmströmin matkakertomus Sumat-
ran saaren uitto-oloista.

Vuosikokousten ohella ei yhdistyksellä ollut sotavuo-
sina muuta toimintaa; vuodelta 1942 ei ole löytynyt edes 
vuosikertomusta, mutta ainakin vuosikokous silloinkin 
pystyttiin pitämään. Esillä olikin kaksi yhdistyksen tule-

Uiton merkitys lisääntyi sotavuosina, olihan valtaosa maakuljetuskalustosta armeijan käytössä. Jatkosotavaiheessa tuli suomalaisten käyttöön ai-
van uusia uittoväyliä lähinnä Itä-Karjalassa. Yllätyksiltäkään ei vältytty, kuten tämä alkukesästä 1942 Rukajärven suunnalla otettu kuva ker-
too. Venäläisten edellisvuonna uittoon laittamat puut olivat ”hieman” ruuhkautuneet. (Lusto, Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys)

Puheenjohtaja toi avaus- 
puheessaan esiin ne suuret  

vastoinkäymiset, joita erityisesti 
uitto oli joutunut kokemaan  
kesän 1940 aikana: uitettavaa  

oli vähän, mutta niin oli  
uittajiakin,lisäksi oli pulaa  
nestemäisistä polttoaineista 

 ja myös – vedestä!
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vaisuudelle merkittävää asiaa. Toinen koski yhdistyksen 
yhdistämistä Yksityismetsänhoitajayhdistykseen, ja toi-
nen, uittopäällikkö Herman Tawastin ehdottama, kos-
ki uittopäälliköistä koostuvan ammattikerhon, uittopääl-
liköiden jaoston perustamista. Elias Purhonen kirjoit-
taa näistä esityksistä: Koska samassa kokouksessa tuli esille 
myös kysymys Suomen Uittajainyhdistyksen ja Yksityismet-
sänhoitajayhdistyksen yhdistämisestä sen vuoksi, että molem-
pien yhdistysten jäsenkunnan muodostavat suureksi osaksi 
samat henkilöt, jätettiin ammattikerhon perustamista kos-
kevan asian lähempi valmistelu johtokunnan huoleksi. Sen 
esittämänä tuli ko. organisaation muutos sitten käsiteltä-
väksi seuraavassa vuosikokouksessa maaliskuun 30 päivänä 
1943, ja silloin päätettiin, että Suomen Uittajainyhdistys ja 
Yksityismetsänhoitajayhdistys pidetään edelleen erillään ja 
että ehdotus ammattikerhon, Uittopäälliköiden jaoston, pe-
rustamisesta hyväksytään. Asian edelleen kehittämistä var-
ten valittiin samalla toimikunta, johon tulivat uittopääl-
liköt Ernst Löthner, Aimo Manner ja Herman Tawast. – 
Yhdistysten yhdistäminen olisi saattanut olla järkevää jo 
tuolloin, mutta se toteutui vasta runsaat 60 vuotta myö-
hemmin.

Toimikunta sai sääntöehdotuksensa tehdyksi ja uitto-
päällikköjaoston perustava kokous pidettiin 30. marraskuu-
ta 1943; jaoston toimintaa käsitellään seuraavassa luvussa. 

Vuoden 1944 vuosikokoukseen, joka pidettiin perin-
teisesti Kämpissä, osallistui 29 jäsentä. Esitelmäosuudes-
sa puheenjohtaja Oksala kuvaili sotienaikaisen uittotoi-
minnan vaikeuksia ja uittopäällikkö Tawast selosti Harja-
vallan ja Kolsin vesivoimalaitosten vaikutuksia Kokemä-
enjoen uittoon. Oksala päätti laajan katsauksensa näin: 
Vaikeudet sota-ajan uitoissa ovat olleet moninaiset ja suu-
ret. Uittajamme ovat kuitenkin osanneet järjestää työnsä si-
ten, että vaikeudet on voitettu. Mielipiteeni on, että sota-
ajan uitoista on jotain opittukin. Kaikista niistä toimenpi-
teistä, joihin kuluneina vuosina on ollut pakko sodan takia 
ryhtyä, tuskin tullaan luopumaan sittenkään, kun rauha 
taas kerran maahamme palaa.

Poikkeusaika oli vaikuttanut edelleen myös yhdistyk-
sen toimintaan, mikä käy ilmi mm. tästä vuosikertomuk-
sen toteamuksesta: Yhdistyksen 33. toimintavuosi on kuten 
edellisetkin sotavuodet kulunut jonkun verran rajoitetussa 
muodossa. Johtokunta on kokoontunut kerran. Sitä paitsi 
ovat muutamat johtokunnan jäsenet kokoontuneet neuvot-

Vuosikokousten ohella ei  
yhdistyksellä ollut sotavuosina 

muuta toimintaa; vuodelta 1942 
ei ole löytynyt edes vuosi- 
kertomusta, mutta ainakin  

vuosikokous silloinkin  
pystyttiin pitämään.

teluihin, joihin koko johtokunnan kokoonkutsuminen kat-
sottiin nykyisten matkavaikeuksien vuoksi tarpeettomaksi. 
Uittopäälliköiden jaosto oli ollut matkavaikeuksista huo-
limatta sitäkin aktiivisempi: jaosto oli pitänyt neljä ko-
kousta ja myös neljä johtokunnan kokousta. Oli ollut 
tarkoitus järjestää myös kesäretkeily ja -kokous, mutta 
ne oli jouduttu peruuttamaan viime hetkellä kesän sota-
tilanteen takia. Myös toimintakertomus oli kolme kertaa 
pitempi kuin ”emoyhdistyksen”!
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Uittopäälliköiden jaosto

Iltapäivällä 30. marraskuuta 1943 pidettiin Helsingin Käm-
pissä Suomen Uittajainyhdistyksen Uittopäällikköjen jaos-
ton perustava kokous. Paikalla oli 10 uitto- tai apulaisuitto-
päällikköä sekä Uittojärjestely Oy:n toimitusjohtaja Gun-
nar Fabricius ja yhdistyksen sihteeri metsänhoitaja Rag-
nar Saxén. Kokouksen puheenjohtajana toimi uittopäällik-
kö Ernst Löthner, joka oli valittu 1. huhtikuuta pidetyssä 
yhdistyksen vuosikokouksessa uuden sääntökomitean pu-
heenjohtajaksi.

Lyhyen keskustelun jälkeen läsnäolijat päättivät perus-
taa yhdistykseen Uittopäälliköiden jaoston sekä hyväksyä 
edellä mainitun toimikunnan laatimat jaoston säännöt. Li-
säksi päätettiin lähettää tieto jaoston perustamisesta 10:lle 
kokouksesta poissa olleelle uittopäällikölle tai vastaavalle.

Ammattimiesten kerho
Miksi tällainen erillinen jaosto perustettiin? Purhonen se-
lostaa asian näin: Koska päätyönään käytännön uittotöitä 
johtavia tai valvovia henkilöitä on yhdistyksen jäsenistössä ol-
lut vain pieni osa, ovat koko yhdistyksen puitteissa kentällä 
esille tulevat ammattikysymykset jääneet riittävää huomiota 
vaille. Tästä syystä olikin jo ennen sotia maamme uittopäälli-
köiden keskuudessa herännyt ajatus, että Uittajainyhdistyksen 
piirissä olisi perustettava erityinen alaosasto, jonka jäsenet oli-
sivat ammattiuittomiehiä ja jonka puitteissa uiton varsinai-
seen suorittamiseen liittyviä teknillisiä, taloudellisia, lainsää-
dännöllisiä yms. kysymyksiä voitaisiin käsitellä yksityiskohtai-
semmin, monipuolisemmin ja ajankohtaisemmin, kuin mitä 
pääyhdistyksen piirissä oli ollut mahdollista.

Päätös merkitsi Uittajainyhdistyksen jäsenistön jakamis-
ta kahteen luokkaan, vähän samaan tapaan kuin joissakin 
osakeyhtiöissä on edelleen äänivallaltaan kahdenarvoisia 
osakkeita. Siksi lienee oikeutettua kysyä, oliko tarpeen hoi-
taa ”ammattikerhoilun” tarpeet erillisen jaoston kautta, jo-
ka käytännössä toimi omana yhdistyksenä omine sääntöi-
nen ja jäsenmaksuineen? Eikö asiaa olisi voitu hoitaa yk-
sinkertaisemmin, esimerkiksi oman epävirallisen kerhon 
muodossa, tai sitten niin, että olisi perustettu kokonaan 
erillinen yhdistys? Ja eikö Uittajainyhdistys ollut perustet-

tu hoitamaan myös uiton ammattiasioita? Nämä kysymyk-
set sen tähden, että järjestely johti – varmaan tahtomattaan 
– yhdistyksen jäsenet eriarvoiseen asemaan, kuten tuon-
nempana nähdään.

Järjestely hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 1943 
ja ”siunattiin” seuraavassa hyväksymällä hallituksen kerto-
mus vuodelta 1943. Siinä todettiin Uittopäällikköjen jaok-
sesta näin alkaen: Det beaktansvärda initiativ inom förenin-
gens inre organisation, som togs vid föregående årsmöte, näm-
ligen grundandet av en föreningen underlydande Flottning-
schefernas sektion, har under verksamhetsåret förverkligats. 
Pöytäkirjan mukaan asiaa ei käsitelty muilta osin vuosiko-
kouksessa; merkintää ei tehty edes siitä, että yhdistyksen 
sääntöjä jouduttaisiin mahdollisesti jaoston perustamisen 
tähden muuttamaan.

Uittopäällikköjen jaoston säännöt alkoivat näin:

1 §  Uittopäällikköjen Jaosto (näissä säännöissä Jaosto) kuu- 
 luu alaosastona Suomen Uittajainyhdistykseen.

2 §  Jaoston tarkoituksena on:

1.  käsitellä uittoa ja sitä läheisesti koskevia ammattikysymyksiä,

2. kohottaa jäsentensä y.m. asiaan kiinnostuneiden ammat- 
 titaitoa järjestämällä retkeilyjä, esitelmätilaisuuksia y.m,

3. käsitellä Jaoston jäseniä koskevia taloudellisia y.m. kysy- 
 myksiä.

Tuskin emoyhdistyksenkään säännöt olisivat mitenkään 
rajoittaneet jaoston näiden tarkoitusperien saavuttamis-
ta. Jaoston 14 pykälää käsittäneiden sääntöjen 3. pykälä 
koski jaoston jäsenyyttä ja aiheutti jo perustamiskoko-
uksessa eniten keskustelua. Sen kaksi ensimmäistä mo-
menttia saivat tuolloin seuraavan muodon: Jaoston jäse-
neksi pääsevät Suomessa toimivien uittoyhdistysten uitto-
päälliköt ja apulaisuittopäälliköt sekä metsähallituksen in-
sinööriosaston ja uittoväylien kunnostamisesta huolehtivien 
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yhtiöiden palveluksessa olevat insinöörit ja metsänhoitajat, 
sikäli kuin jaoston kokouksen enemmistö ei sitä vastusta. Si-
täpaitsi voi jaosto erikoistapauksissa kutsua jäsenekseen hen-
kilön, joka läheisesti on tekemisissä uittojen tai uittoa koske-
vien asioiden kanssa. – Vaikka jaostoon oli räätälöity ”nu-
merus clausus”, jälkimmäinen momentti väljensi jäse-
neksipääsyä, mutta teki siitä vielä selvemmin pienehkön 
ryhmän suljetun klubin.

Perustajajäsenten lisäksi jaostoon liittyi vuoden 1943 
loppuun mennessä kuusi jäsentä ja seuraavan vuoden lo-
pussa jäsenmäärä oli 27. Nämä jakautuivat taustoiltaan 
seuraavasti:

Uittopäälliköitä 12 
Apulaisuittopäälliköitä 6
Metsähallituksen insinööriosaston päällikkö 1
Perkausyhtiöiden edustajia 3
Uittajainyhdistyksen edustaja 1
Muita 4

Yhdistyksen edustajana oli sen sihteeri Ragnar Saxén, 
joka tätä kautta saatiin mukaan jaoston toimintaan. Ketä 
nämä ”muut” eli siis jaoston ”erikoistapauksissa” kutsumat 
henkilöt olivat, siitä ei ole tietoa, koska jaoston jäsenluet-
telot eivät ole säilyneet.

Jaoston säännöt säilyivät muuttumattomina toiminnan 
loppuun asti lukuun ottamatta tätä kolmatta, jäsenyyttä kos-
kevaa pykälää, jonka sanamuotoa tiukennettiin vuonna 1951. 
Tuolloin sen ensimmäistä momenttia muutettiin, niin, että 
ainoastaan Metsähallituksen insinööriosaston päällikkö sekä 
perkausyhtiöistä toimitusjohtajat saattoivat olla jaoston jäse-
niä, ja toinen momentti muutettiin muotoon: Sitäpaitsi voi-
daan jäseneksi ottaa sellainen uittoasioita päätoimenaan hoi-
tava henkilö, jonka yleiskokous hallituksen esityksestä yksimie-
lisesti hyväksyy. Yleiskokouksella ja hallituksella tarkoitettiin 
jaostoa. Lisäksi lisättiin momentti, jonka mukaan eläkkeel-
le siirtyvät jaoston jäsenet säilyttivät jäsenyytensä. Myöhem-
min vielä päätettiin, etteivät uudet jäsenyyskriteerit koske-
neet jaostoon jo hyväksyttyjä jäseniä.

Uittopäällikköjaosto vuosikokouksessaan Hotelli Kämpissä vuonna 1954. Kuvan omistaja Elias Purhonen on tunnistanut henkilöt seuraavasti: ”Pöy-
dän ääressä vasemmalta Kari Sirén, Veikko Valkola, U.P. Kupiainen, Elias Purhonen, E.J. Koskenmaa, Herman Tawast, Aaro Rämä, Åke Svensk, 
Kaarlo Kaarlonen, tunnistamaton, E.A. Väisänen, Arvo Kivelä, Erno Pitkälä, Valtteri Laukkanen, Arvo Peippo, Tapio Varis, Ragnar Saxén, Gunnar 
Fabricius. Seisomassa takana vasemmalta Risto Eklund, Oiva Hyyppä, Heikki Pertovaara, loput tunnistamatta.” (Lusto, Elias Purhosen kokoelma)
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Jaoston jäsenmäärä kasvoi ja saavutti ensimmäisen huip-
punsa vuonna 1950, jolloin jaostossa oli 51 jäsentä. Sen jäl-
keen määrä alkoi vähetä, osaksi uusien sääntöjen ja osak-
si uittoyhdistysten lopettamisen myötä, ja vuonna 1960 ja-
oston jäsenmäärä oli 39; näistä oli kahdeksan eläkeläisiä.

Jäsenmäärä väheni tästäkin, kunnes jäsenyyssääntöjä 
ryhdyttiin tulkitsemaan uudella tavalla 1970-luvulta alka-
en. Niinpä vuonna 1982 jaostossa oli 49 jäsentä, joista uit-
topäälliköitä oli viisi ja eläkeläisiä 15. Jaoston jäsenistö oli 
huipussaan vuonna 1988: jäseniä oli 66, heistä uittopäälli-
köitä kolme, eläkeläisiä 24 ja ”uittoasioita hoitavia henki-
löitä” oli löytynyt uittojen vähentymisestä huolimatta pe-
räti 39. Kun jaosto lakkautettiin vuonna 1993, jäseniä oli 
edelleen 60, joista puolet eläkeläisiä; heistä oli toimessa 
olevia uittopäälliköitä kaksi!

Jaoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin uitto-
päällikkö Ernst Löthner ja sihteeriksi uittopäällikkö Aimo 
Manner. Löthner jatkoi puheenjohtajana eläkkeelle siirty-
miseensä asti vuoteen 1949, mutta sihteeri vaihtui – tuskin 
kuitenkaan työn rasittavuuden vuoksi – jo kuukauden ku-
luttua: Mannerin tilalle tuli insinööri V.H. Kunnas. Löth-
neriä seurasi puheenjohtajana Herman Tawast, ja hänen 
jälkeensä ehti yhdeksän muuta uittopäällikköä johtamaan 
Uittopäällikköjen jaoston toimintaa. Sihteeritkin vaihtui-
vat alkuaikoina, mutta myöhemmin yhdistyksen sihteeri 
toimi lähes poikkeuksetta myös jaoston sihteerinä.

Jaosto kuvitteli alkuun pystyvänsä rahoittamaan toi-
mintaansa pelkillä jäsenmaksuilla, mutta jo joulukuussa 
1943 jaoston johtokunta kääntyi suurimpien uittoyhdistys-
ten puoleen, mistä Purhonen toteaa: Uittoyhdistyksille lähe-
tetty kirjelmä sai suopean vastaanoton, ja ensimmäisessä vuo-
sikokouksessa voitiinkin todeta jaoston tilille kertyneen uit-
toyhdistysten lahjoituksina yhteensä 27.000 mk, minkä sum-
man turvin saatettiin lähteä toivorikkain mielin pyrkimään 
asetettuihin tavoitteisiin. Avustusten saantia helpotti se, et-
tä pyytäjä ja myöntäjä olivat vahvasti kytköksissä toisiinsa. 
Myöhempinäkin vuosina avustuksia saatiin uittoa lähellä 
olevista piireistä, mutta siitä huolimatta myös jäsenmak-
sua jouduttiin korottamaan useaan otteeseen; näin tapah-
tui emoyhdistyksessäkin inflaation seurauksena.

Uittopäälliköiden (kuten alettiin kirjoittaa 1950-luvul-
la) jaosto pyrki Purhosen mukaan olemaan siis ”ammatti-
miesten kerho”, koska Uittajainyhdistyksen puitteissa on 
tyydyttävä yleisluontoisten asioiden selvittelemiseen, koska sen 

jäsenkunnan pääosalle kentällä tapahtuva uittotoiminta on 
verrattain vierasta. Purhonen totesi myös, että jaosto asetti 
yhdeksi toiminnan tavoitteekseen jäsentensä ammattitai-
don kohottamisen: Työn tarjoamat opetukset voi käytännön 
uittomies nopeimmin omaksua, jos hänen ei tarvitse perustaa 
kaikkea tietoa omakohtaiseen kokemukseen. Hän voi vält-
tyä monilta sellaisilta virheiltä ja kokeiluilta, jotka jossakin 
muualla on jo aikaisemmin tehty tai suoritettu, jos hänellä on 
tilaisuus retkeilyillä tai filmiesityksissä omin silmin nähdä tai 
esitelmätilaisuuksissa omin korvin kuulla, mitä kokemuksia 
ja tuloksia on saavutettu. Näistä syistä on jäsenten ammatti-
taidon kohottamisessa kiinnitetty päähuomio retkeilyjen jär-
jestämiseen sekä esitelmien ja filmiesitysten hankkimiseen yh-
teisiä kokouksia varten.

Retkeilyjä ja esitelmiä
Retkeilyistä ja esitelmätilaisuuksista tulikin uittopäällikkö-
jaoston pääasiallisin toimintamuoto. Se merkitsi samalla, 
että emoyhdistyksen jäsenkunta jäi paitsi etenkin retkei-
lyistä. Sotien jälkeen kotimaassa suoritetut uittoretkeilyt ovat 
yleensä tapahtuneet Uittopäälliköiden jaoston puitteissa, tun-
nustaa Purhonenkin. 

Ensimmäinen pelkästään jaoston jäseniä koskeva ret-
keily järjestettiin kesällä 1945 Kokemäenjoelle. Mukana oli 
38 henkeä, joista ruotsalaisia oli kahdeksan. Retkeilyjä jär-
jestettiin yleensä joka toinen vuosi ja niistä on – emoyh-
distyksen retkeilyjen tapaan – yksityiskohtaiset selostukset  
yhdistyksen vuosikirjassa. Esimerkiksi otettakoon muuta-
ma poiminta vuoden 1951 Kemi- ja Tornionjoelle suuntau-
tuneen kesäretkeilyn selostuksesta, joka oli metsänhoitaja 
Veli Merikallion käsialaa.  

Pohjolan Voima Oy:n virkailijakerhollaan tarjoaman lou-
naan jälkeen ajoimme voimalaitoksen yläpuoliselle puutavaran 
varastoalueelle, tarkemmin sanottuna Kauppilanmäelle, jossa 
eteen avautui valtava näky. Altaaseen oli näet varastoituna n. 
31 milj. tekn. j3 erilaista puutavaraa, jonka n. 1 500 m³/sek. 
suuruinen virta oli puristanut paksuksi matoksi. Tämän puu-
määrän ylimpänä pidättäjänä on Liedakkalan vastuu, joka 
on n. 600 m pitkä kupopuomirakenne. Sen sydämenä on 40 
m/m vaijeri, joka on ympäröity neljällä latvasta vähintään 
9” vahvalla tukilla. Tällaisen vastuun maksimikuormaksi on 
laskettu 200 kg/m, joten maa-ankkureiden vetovastus on 120 
tonnia. Yksityiskohtaisesti selosti ankkureiden rakenteen nii-
den suunnittelija dipl.ins. Kalliokoski.
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Seuraavat retkeilyt järjestettiin vuosina 1977, 1980, 1981, 
1982 ja 1984 eri uittoyhdistysten alueilla. Jaoston viimek-
seksi jäänyt retkeily tapahtui vuonna 1988, josta todettiin 
vuosikertomuksessa: Jaoston retkeily pidettiin 9.6.1988 Teh-
daspuu Oy:n isännöimänä Lappeenrannan ympäristössä. Ret-
keilyllä tutustuttiin mm. Vuoksen sataman toimintoihin ja 
Konnunsuon keskusvankilaan. Lisäksi risteiltiin m/a Hur-
malla Saimaan kanavalla ja Etelä-Saimaalla. Risteilyn ai-
kana tutustuttiin kanavan toimintaan sekä nippuhinauk-
seen. Retkeilylle osallistui 35 henkilöä. Sihteerin ”kardinaa-
limunaukseksi” on luettava Tehdaspuun, nykyään UPM:n 
omistaman höyryhinaaja Hurman luokitteleminen moot-
torialukseksi!

Jäsenkokoukset ja niissä pidetyt esitelmät muodosti-
vat toisen uittopäälliköiden jaoston tärkeän aktiviteetin. 
Vuodessa pidettiin 2–3 kokousta ja niiden ohjelmassa oli 
aina 1970-luvulle saakka poikkeuksetta alustuksia ja esi-
telmiä. Aiheiden monipuolisuudesta otettakoon seuraa-
vat esimerkit:

Ali Holmström: Asianhaaroista, jotka vaikuttavat erotte- 
 lutehoon. (1945)

W.E. Roitto: Niputuskustannuksista ja niiden jaosta Sai- 
 maalla. (1949)

O. Seppänen: Uittokustannusten jakoperusteet eri uitto- 
 yhdistyksissä. (1950)

Lauri Pentti: Vesioikeuslain tulkinnasta voiman ja uiton  
 välillä. (1955)

E.A. Väisänen: Havaintoja uittokysymyksistä Neuvosto- 
 liitossa. (1957)

K.A. Mustonen: Eräitä piikkirullasovellutuksia. (1960)
M. Makkonen: Pudotuslaiturien rakentaminen. (1962)
Tapio Varis: Uiton tämänhetkiset vaikeudet Päijänteen  

 vesistössä. (1965)
Pekka Myyryläinen: Uittoyhdistykset ja ATK. (1968)
Reino Vento: Mitä uittopäällikön tulee tietää verotuk- 

 sesta. (1970)
Heikki Valkonen: Uitto ja merenkulku. (1971)
Tero Toivonen: Uittoväylien kehittäminen. (1976)
Lauri Hemmi: Uppopuututkimukset Kemi- ja Iijoella vv.  

 1976–1978. (1979)
Antti Kanerva: Puutavaran urakointihinaus. (1984)
Matti Mäkilä: Irtouiton ongelmat Kemijoella. (1987)

Alempana pistäydyimme katsomassa myös Mustosen vastuuta, 
jonka yhteydessä näimme miten vastuun vastasinkin kulku pa-
don yli oli järjestetty. Erikoisesti näytti tämä vastuu kiinnostavan 
vanhoja, lähellä eläkeikärajaa olevia uittopäälliköitä. Lieneekö 
selitys siinä, että Kemijoen Uittoyhdistys on järjestänyt tänne va-
kinaisen kuukausipalkkaisen rantavahdin, jonka päätehtävänä 
on valvoa, että vastuusinkit säilyvät vahingoittumattomina. Mo-
nenlaisia muitakin mietteitä näkemämme aiheutti retkeilijöissä. 
Ollapa tällainen joki huokaili veli Kaarlonen: ”18 tunnissa suo-
rittaisin koko Kokkolan Uittoyhdistyksen uiton.” - - Tutustuttu-
aan Kukkolankosken siianlippoamiseen ja todettuaan, että avo-
tulella paistettu Kukkolan siika on maineensa veroinen, retkue 
suuntasi kulkunsa kohti Hellälää. Uittopäällikkö Svenskin se-
lostettua Hellälän erottelua tutustuttiin siihen kahtena ryhmä-
nä. Rajoitun mainitsemaan, että siellä nyt oli 103 erilaista puu-
tavaramerkkiä. Hellälän erottelu on tyypillinen kujaerottelu, jos-
sa kolme pitkinpäin kulkevaa vetoliinaa auttaa puutavaraa so-
lumaan alas silloin, kun virta on heikko. Nyt niitä ei tarvinnut 
käyttää, sillä, kuten Kemijoki, Tornionjokikin oli kovassa tulvas-
sa, joka oli omiaan pahasti vaikeuttamaan erottelua. - - Erin-
omaisesti järjestetty ja onnistunut retkeily päättyi Haaparannan 
Kaupunginhotellissa nautittuun illalliseen, jossa kuulu ruotsa-
lainen voileipäpöytä ja vieraanvaraisuus esittäytyivät parhaim-
millaan.

Useimpiin jaoston retkeilyihin osallistuttiin ”mieslukuisas-
ti” ja useimmiten mukana oli myös ruotsalaisia kollegoita. 
Retkeilyjen paremmaksi hyödyntämiseksi päätettiin vuoden 
1961 syyskokouksessa, että ennen kesäretkeilyä asianomaisen 
uittoyhdistyksen toimesta selostetaan jaoston kokouksessa retkei-
lykohteena olevan väylän uittoa ja yhdistyksen toimintaa. Näin 
ei kuitenkaan menetelty – ei ainakaan jaoston toimintaker-
tomusten mukaan – kertaakaan. – 1970-luvulla  palattiin 
”ikivanhaan kutyymiin”: myös jaoston jäsenten rouvat alkoi-
vat osallistua retkeilyihin. 

Vuonna 1975 tehtiin retkeily Skieniin Norjaan, mutta jos-
tain syystä sitä ei mainita edes jaoston vuosikertomuksessa. 
Seuraavana vuonna mentiin ”miltei” ulkomaille eli Ahvenan-
maalle. Retkeilyn järjestäjänä toimi erinomaisella tavalla G-Z. 
Zilliacus. Retkeilyn aikana tutustuttiin Ahvenanmaan metsäta-
louteen ja Osuuskunta Ahvenanmaan Metsänomistajaliiton (An-
delslaget Ålands Skogsägarförbund) toimintaan, Rauma-Repo-
la Oy:n puunhankintaan ja merihinauksiin sekä Ahvenanmaan 
historiallisiin nähtävyyksiin ja kauniiseen luontoon. Retkeilyllä, 
jota suosi kaunis sää, oli osanottajia, jäseniä rouvineen 47. 
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Useimmat esityksistä julkaistiin Uittajainyhdistyksen vuo-
sikirjassa, ja osa niistä johti jatkotoimenpiteisiin tai ainakin 
sellaisten aikeisiin. Esimerkiksi jaoston vuoden 1959 toimin-
takertomukseen kirjattiin: Kevätkokouksessa yli-insinööri H. 
Sihtola esitelmöi aiheesta ”Kuljetustavan vaikutuksesta puun-
jalostustuotteiden valmistukseen ja laatuun”. Esitelmän johdos-
ta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin esittää Suomen Uit-
tajainyhdistykselle, että se kääntyisi Suomen Paperi-insinööri-
yhdistyksen puoleen ehdotuksella, että olisi asetettava yhteinen 
toimikunta selvittelemään kuljetusmuodon vaikutusta puunja-
lostustuotteiden valmistukseen ja laatuun. (Hieman hupaisel-
ta tuntuu maininta kääntymisellä Uittajainyhdistyksen puo-
leen, kun yhdistyksen koko johtokunta oli jaoston jäseniä!) 
Johtiko ehdotus tätä pitemmälle, ei ole tiedossa, mutta ui-
ton vaikutus puutavaran laatuun tuli olemaan hyvinkin kes-
keinen tutkimuskohde seuraavien vuosikymmenten aikana. 

Saman vuoden syyskokouksessa metsänhoitaja, myöhem-
min uittopäällikkö E.J. Purhonen piti alustuksen ”Eräitten 
merilainsäännösten soveltamisesta”. Sen tuloksena jaosto 
päätti koota yhteistyössä RASILA:n kanssa uittoa koske-
vat merenkulkulait ja -asetukset ja näiden tulkinnat yhdek-
si kirjaseksi uittajien käyttöön. Mitään mainintaa kirjasen 
valmistumisesta ei ole löytynyt.

Aloitteita ja kannanottoja
Voitaneen sanoa, että uittopäällikköjaoston johtokunnasta 
tuli tai siitä tehtiin tavallaan yhdistyksen johtokunnan työ-
valiokunta, jolle siirrettiin lukuisten asioiden ja kannanotto-
jen valmistelu. Toki on muistettava, että emoyhdistyksen ja 
jaoston johtokunnat koostuivat pitkälti samoista henkilöis-
tä. Jaoston ensimmäisiä isoja asioita oli uittokustannusten 
jakoperusteen, uittoyksikön, määrittely. Vaikka asia oli ”am-
mattikerhon” käsittelyssä lukuisia kertoja, valmista ei nyt-
kään tullut. Ei, vaikka asiaan liittyviä uittohankaluustutki-

muksia teetettiin lähinnä Metsäntutkimuslaitoksessa ja osit-
tain uittajien rahoittamana. Jaosto toimi tutkimuksissa asi-
antuntijana, mutta eri syistä tulokset jäivät vähäisiksi. Tut-
kimuksen vaillinaiset tulokset jäivät julkaisematta painetussa 
asussa, mutta niistä toimitettiin monisteet uittoyhdistysten käy-
tettäväksi, Purhonen kirjoittaa. Tutkimukset kohdistuivat 
paljolti purouittoihin, jotka ehtivät kuitenkin suurelta osin 
loppua, ennen kuin tutkimukset saatiin valmiiksi. 

Jaoston työvaliokuntaluonne näkyy tästäkin emoyhdis-
tyksen kirjauksesta vuoden 1953 toimintakertomuksessa: 
Uittopäälliköiden jaosto oli ehdottanut johtokunnalle, että se 
ryhtyisi toimenpiteisiin liikevaihtoveron poistamiseksi uitto-
välineistä. Johtokunnan mielestä asia oli kannatettava, ja se 
ryhtyikin hoitamaan sitä yhteistoiminnassa Suomen Puun-
jalostusteollisuuden Keskusliiton kanssa. Toimenpiteet eivät 
kuitenkaan johtaneet myönteiseen tulokseen. Saman vuoden 
marraskuussa yhdistyksen johtokunta kirjasi toisenkin ja-
ostosta lähteneen aloitteen: Koska on sattunut, että maata-
loushallituksen alaiset viranomaiset ovat suorittaneet ilman 
asianomaista lupaa uitto-olosuhteita muuttavia järvenlaskuja 
ja joenperkauksia puronperkausten nimellä sellaisissakin vesis-
töissä, joilla on uittosääntö, kääntyi Uittopäälliköiden jaosto 
Uittajainyhdistyksen puoleen pyytäen sitä lähettämään maa-
taloushallitukselle kirjelmän, jossa huomautettaisiin tästä jat-
kuvasta vesioikeuslain rikkomisesta. Johtokunta päätti ryhtyä 
uittopäälliköiden esittämään toimenpiteeseen. 

Uittopäälliköt Aimo Manner (Pohjois-Karjalan Uittoyhdistys) ja Gab-
riel von Bonsdorff (Savon Uittoyhdistys) uittopäällikköjaoston retkei-
lyllä Pohjois-Karjalassa elokuussa 1965. (Lusto, Uittotehon kokoelma) 

Voimalaitosrakentamisen  
lisääntyessä sotien jälkeen jaosto 
esitti jo vuonna 1945 vesiasioihin 
perehtyneen lakimiehen palkkaa-

mista uittoyhdistysten  
yhteiseen käyttöön.
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Jaosto teki muitakin aloitteita, joiden kohteena olivat 
useimmiten uitosta päättävät viranomaiset. 

Asiakirjat osoittavat, että jaoston synnyttyä ovat Uittajain-
yhdistyksestä lähteneet aloitteet olleet yleensä Uittopäälliköi-
den jaoston alulle panemia, Purhonen kiittelee. Monet niis-
tä olivat kuitenkin sellaisia, joiden voi katsoa kuuluneen 
uittopäälliköiden normaaliin työnkuvaan.

Jaosto hoiti lukuisia muita yhdistyksen sille antamia 
tehtäviä. Uittopäälliköiden jaosto on joutunut käsittelemään 
mitä erilaisimpia kysymyksiä melkein kaikilta mahdollisilta 
uittotoiminnan aloilta. Mainittakoon vain, että esimerkik-
si monet työselkkaukset, uittotyöväestön palkkauskysymykset, 
eduskuntakyselyt ja -aloitteet, erilaiset vahingonkorvauskysy-
mykset, uittoa koskeva lainsäädäntö ynnä monet muut asiat 
ovat aiheuttaneet jaostolle ja erityisesti sen johtokunnalle pal-
jon työtä ja huolenpitoa valmisteltaessa ja laadittaessa pääyh-
distykselle annettavia lausuntoja, toteaa Purhonen, joka it-
sekin ehti olemaan jaoston jäsenenä yli 30 vuotta.

Voimalaitosrakentamisen lisääntyessä sotien jälkeen jaos-
to esitti jo vuonna 1945 vesiasioihin perehtyneen lakimie-
hen palkkaamista uittoyhdistysten yhteiseen käyttöön. Näin 
ei käynyt, kun ”sopivaa” lakimiestä ilmeisestikään ei löyty-
nyt. Kaksi muuta jaoston samoihin aikoihin esittämää han-
ketta sen sijaan saatiin toteutukseen. Toinen koski yhteisen 
asiamiehen palkkaamista valvomaan uittajien etua uittotar-
vikkeiden hankinnassa sotien jälkeisenä pula-aikana, ja eläk-

keellä ollut metsäpäällikkö Väinö Rikala hoiti tehtävää kol-
men vuoden ajan. Toinen jaoston esitys koski uittotyönan-
tajain liiton perustamista. Esitys ei toteutunut sellaisenaan, 
vaan siten, että Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnanta-
jaliitto ryhtyi huolehtimaan myös uittotyönantajien eduista 
erityisesti palkka- ja työehtosopimusasioissa. 

Vuonna 1949 jaosto otti esiin ”luotsikysymyksen”, mikä 
tarkoitti uiton vesiväylien viitoitukselle aiheuttamien vahin-
kojen korvaamista luotseille. Korvausperusteet vaihtelivat 
suuresti eri vesistöissä, ja ne koettiin melko epäoikeuden-
mukaisiksi. Jaoston johtokunta laati aluksi seitsenkohtaisen 
kysymyssarjan, joka päättyi näin: Onko olemassa muita kei-
noja, joilla voitaisiin sisävesistöjen vanhentunut luotsi- ja viit-
tajärjestelmä korvata. Asiasta neuvoteltiin Merenkulkuhalli-
tuksen kanssa, tosin koko yhdistyksen nimissä, ja siinä pääs-
tiinkin aikaa myöten aiempaa kohtuullisempaan sopimuk-
seen; lopullisesti asia saatiin pois päiväjärjestyksestä vasta 
1970-luvulla.

Purhonen toteaa yhdistyksen 50-vuotishistoriassa jaos-
ton toiminnan olleen paljon laajempaa kuin muutamat 
edellä esitetyt esimerkit osoittavat. Hänen mukaansa ja-
oston käsittelemistä kysymyksistä olivat tärkeimpiä uitto-
työnjohtajien kouluttaminen, lauttaussääntöjen kanssa ris-
tiriidassa olevat järvenlaskuhankkeet, pyrkimykset uittoyh-
distysten kalanviljelyslaitosten siirtämiseksi maataloushalli-
tuksen hallintaan, uittonäkökohtien huomioon ottaminen 
metsätie- ja metsänparannushankkeiden yhteydessä, esitykset 
kanavamaksujen alentamiseksi, uittajien edustus erilaisissa 
toimikunnissa, hankkeet uittoalusten standardisoimiseksi, ve-
rotuskysymykset jne.

Purhonen perustelee jaoston merkitystä vielä kertaalleen 
historiakirjoituksensa jaostoa koskevan osuuden lopussa ja 
päättää sen näin: Täydellä syyllä voidaan myös sanoa, että ja-
osto on vastannut niitä pyrkimyksiä, jotka olivat sen perusta-
misen lähtökohtana. Siitä on todella muodostunut uittomiesten 
ammattikerho, jonka piirissä jäsenet ovat viihtyneet ja jossa ku-
toutuneella yhteisymmärryksellä ja toverihengellä on ollut tär-
keä merkitys yhteisiin päämääriin pyrittäessä.

Jaosto lopetetaan
Jaosto jatkoi toimintaansa Purhosen kirjoituksen jälkeen 
vielä 30 vuoden ajan. Toiminta jatkui aluksi aktiivisena 
emoyhdistykseen verrattuna: jaoston jäsenkokouksia pidet-
tiin vuosittain kaksi, joskus kolmekin ja kesäretkeily jär-

Vuonna 1976 uittopäällikköjaos tutustui uittoon Ahvenanmaalla. Ku-
van miehet vasemmalta Heikki Kauko, Tapio Varis, Ilmo Rinkinen, 
Yrjö Roitto ja Timo Järvelä. (Heikki Kauko)
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jestettiin keskimäärin joka toinen vuosi. Tosin kokousten 
ja retkeilyjen ohella ei muuta toimintaa ollutkaan, ei aina-
kaan vuosikertomusten perusteella. Kuitenkin 1970-luvun 
puolivälistä lähtien myös jaoston toiminta alkoi hiipua. Jä-
senkokoukset jäivät yhteen ja kesäretkeilyjenkin tahti har-
veni, mutta vain hieman. 

Vuodesta 1992 tuli uittopäällikköjaoston viimeinen. Ja-
oston varsinainen vuosikokous pidettiin 3.3.1992 Tampereella 
Rakennusmestarien kerholla. Kokoukseen osallistui 15 yhdis-

tyksen jäsentä. Sääntömääräisten kokousasioiden jälkeen uit-
toneuvos Elias Purhonen esitteli v. 1991 perustettua Suomen 
Uittoperinneyhdistystä ja sen lähiajan toimintasuunnitelmaa. 
Näin todettiin sihteeri Matti Purhosen laatimassa toimin-
takertomuksessa. Seuraavana vuonna jaoston vuosikoko-
us päätti esittää emoyhdistykselle jaoston lakkauttamista, 
mikä myös hyväksyttiin. Uittopäällikkö Timo Järvelä toi-
mi jaoston viimeisenä puheenjohtajana, kuten samaan ai-
kaan myös Suomen Uittajainyhdistyksen puheenjohtajana.

Uittopäällikköjaosto retkeili kesällä 1961 Heinäveden reitillä. Retkeläisiä hinaaja Pallaksen peräkannella Karvion kanavan pohjoispuolella; isän-
tä- eli Savon Uittoyhdistyksen metsänhoitaja Niilo Melama kuvassa vasemmalla (Elias Purhonen; Lusto, Elias Purhosen kokoelma)  
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Sotien jälkeinen aika

1940-luvun jälk ipuolisko: pulan  
ja suurten uittojen aikaa
Sodan päättyminen näkyi myös siinä, että Uittajainyhdis-
tyksen vuoden 1945 vuosikokoukseen osallistui jo 73 jäsen-
tä. Puheenjohtaja Oksala totesi avauspuheensa aluksi: Ne 
suuret tapahtumat, mitkä kuluneen vuoden aikana olemme 
tässä maassa saaneet kokea, ovat osaltaan vaikuttaneet myös-
kin siihen, että yhdistyksemme ei järjestänyt viime talvena 
talvikokousta, kuten aikaisempina vuosina tavallisesti on ta-
pahtunut. Poliittisissa olosuhteissamme on sitten viime ke-
vään tapahtunut nyt niin ratkaisevia muutoksia, että voim-
me tämän 33. vuosikokouksemme pitää suhteellisen rauhalli-
sissa oloissa, joskaan lopullista sodan selvitystä meidänkään 
kohdaltamme ei ole vielä saatu aikaan. Oksala käsitteli pu-
heessaan laajalti itse uittotoimintaa, jonka hän totesi muo-
dostuneen ”entistä tärkeämmäksi”.

Myös metsäneuvos E.J. Koskenmaan esitelmä ”Uitto-
toiminnan nykyinen tila maassamme” käsitteli samaa ai-
hepiiriä, mutta oli selvästi kriittisempi. Hän kiinnitti huo-
miota erityisesti uittoväylästön tilaan, mitä piti melkoisen 
epätyydyttävänä. Siinä yhteydessä hän käsitteli myös puu-
tavaran siirtoa Saimaalta Päijänteelle, mikä oli vaikeutunut 
Saimaan kanavan menetyksen myötä. Koskenmaan totea-
mus, että puutavaran siirto Saimaan vesistöstä Päijänteen 
vesistöön, jota nyt voivat toimittaa vain kaksi toiminimeä, 
olisi saatava kaikille mahdolliseksi, tuskin ilahdutti paikal-
la olleita Enso-Gutzeitin ja Kymi-yhtiön metsäpäälliköitä. 

Luonnollisesti Koskenmaa muisti myös mainita yhden 
lempiteemoistaan eli yhteisuiton lisäämisen yksityisuitto-
alueilla. Hän muistutti, että vesioikeuslain mukaan yh-
teisuitto oli tarkoitettu olemaan sääntönä ja yksityisuiton 
poikkeuksena. Mutta kun poikkeuksia säännöstä on kaksi 
kolmasosaa, voidaan kysyä, onko nykyinen tilanne lain mu-
kainen. Hän epäili, että ennakkoluulot ja uitolle vieraat syyt 
määräisivät asiallisten kielteisen kannan [yhteisuittoon].

Kokouksessa myös päätettiin yhdistyksen puolesta rahal-
lisesti osallistua siihen tutkimustyöhön, joka aijotaan panna 
toimeen uittoyksikkökysymyksen selventämiseksi uittoväylis-
sämme Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen avustuksella. Työn 

käytännöllisten kysymysten järjestely päätettiin jättää uitto-
päälliköiden jaoston tehtäväksi. Johtokunnan tehtäväksi jä-
tettiin päätettäväksi missä muodossa ja kuinka suurin rahal-
lisin avustuksin yhdistys osallistuu toimintaan. Tutkimus oli 
jatkoa I. Vuoriston ennen sotia tekemään uittohankaluus-
tutkimukseen, jonka yhdistys oli rahoittanut.  

Nyt tutkimuksia tehtiin prof. Matti Jalavan johdolla ke-
sän 1945 aikana, ja osa tuloksista päästiin esittelemään jäse-
nistölle jo yhdistyksen syyskokouksessa. Tutkimuksen ra-
hoittaminen oli ollut nytkin oma ponnistuksensa, mistä to-
dettiin vuosikertomuksessa: Tarkoitukseen oli yhdistys uitto-
yhdistysten keskuudessa toimeenpannun keräyksen avulla hank-
kinut n. 200 000 mk, mutta kun nämä varat eivät riittäneet 
työn loppuun saattamiseksi, kerättiin myöhemmin lisävaroja 
yht. n. 150 000 mk. Jälkimmäisestä erästä myönnettiin Metsäta-
loudelliselle Aikakauslehdelle avustuksena 20 000 mk [2 500 €].

Jalavan apulainen, metsänhoitaja Arvi Makkonen esit-
teli lisää edelliskesän tuloksia kevään 1946 vuosikokoukses-
sa. Samalla päätettiin jatkaa tutkimuksen teettämistä, vaik-
ka rahoituksen järjestely hieman hirvittikin, kun Jalava il-
moitti rahaa tarvittavan 400 000 markkaa (30 000 €). Täs-
tä uskottiin saatavan neljännes Raha-arpajaisten voittova-
roista, mutta loppu oli jäävä yhdistyksen vastuulle. Ilmei-
sesti varat jatkotutkimukseen onnistuttiin hankkimaan, 
joskin tutkimuksen tulokset jäivät vaatimattomiksi, kuten 
edellä todettiin. 

Vuoden 1945 lopulla yhdistys pääsi antamaan lausun-
tonsa edelleen valmisteilla olevasta vesioikeuslaista. Työssä 
käytettiin asiantuntijana prof. Kyösti Haatajaa. Oksala to-
tesi vuosikokouksen 1946 avajaispuheessaan toiveikkaana, 
että tuntuu siltä, että uusi vesioikeuslaki saadaan eduskun-
nalle annettavan esityksen muotoon mahdollisesti jo kuluvan 
vuoden lopulla. Se oli turhaa toiveikkuutta: uusi vesilaki tuli 
eduskunnan käsittelyn vasta vuonna 1960. Toinen lakihan-
ke, mistä yhdistys pääsi antamaan lausuntonsa – uittopääl-
likköjaoston valmistelemana – koski uutta ns. kämppälakia.

Vuoden 1946 avauksessaan Oksala myös totesi yhdis-
tyksen toiminnan päässeen jo lähes rauhanomaisiin oloi-
hin. Paitsi vuosikokousta oli yhdistyksellämme myös syyskoko-
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uksensa ja kesällä järjesti yhdistyksen uittopäällikköjaosto ret-
keilyn Kokemäenjoen vesistölle. Kuitenkin itse uittotoimin-
nassa oli riittänyt vaikeuksia, kuten riitti myös kesän 1946 
aikana; oman lisäongelmansa toi kesän vähävetisyys. Vet-
tä oli niukalti myös seuraavana kesänä, ja niinpä liki nel-
jännes uittoon laitetuista puista jouduttiin jättämään väy-
liin talveksi.

Vuoden 1946 vuosikokouksesta kirjattiin yksi ”kum-
mallisuus” pöytäkirjan 6 §:nä: Puheenjohtaja ilmoitti, että 
ei yksikään viime vuosikokouksessa valituista tilintarkastajis-
ta ollut voinut saapua toimittamaan tilintarkastusta, jonka 
vuoksi sihteeri oli antanut kamreeri W. Hedlundin Karkki-
lasta laatia tilintarkastuskertomuksen, joka esitettiin kokouk-
selle. Kertomus hyväksyttiin. – Vuosikokous päättyi seuraa-
vasti: Lopuksi uittopäällikkö Öhrling esitti sarjan kauniita ja 
kiinnostavia varjokuvia Kemin- ja Tornionjoen uittoväyliltä.

Vaikka kesän 1946 uitot vastasivat puumäärien osal-
ta normaaliaikoja, ne eivät siis sujuneet toivotulla taval-
la. Siksi yhdistys lähetti marraskuussa viranomaisille asias-
ta kirjeen, jossa selvitettiin uiton vaikeuksia ja niihin joh-
taneita syitä. Kirjelmä sai alkunsa syyskuussa Kotkassa pi-
detyssä uittopäällikköjaoston kokouksessa, johon otti osaa 
25 jaoston jäsentä. Puheenjohtaja Löthner piti kokoukses-
sa alustuksen ”Kuluneen kesän uiton vaikeudet ja syyt jot-
ka ne ovat aiheuttaneet sekä miten nämä vaikeudet voitai-
siin vastaisuudessa välttää”. Alustuksessa ja sitä seurannees-
sa keskustelussa todettiin viisi eniten uittoa vaikeuttanutta 
tekijää seuraaviksi:

1. Suuret uittomäärät. Huomattavasti suuremmat kuin  
 vuonna 1945, ja usealla uittoväylällä kuten esim. Kymijo- 
 ella, Kokemäenjoella ja Oulujoella suuremmat kuin kos- 
 kaan aikaisemmin.

2. Huonosti uivan polttopuun, lähinnä polttorankojen  
 suuri määrä.

3. Erottelulaitosten heikentynyt läpäisykyky, koska niitä ei  
 ollut pystytty uudistamaan sodan aikana eikä sen jäl- 
 keen.

4. Uittokaluston ja tarveaineiden niukkuus. On sentähden  
 välttämätöntä, että valtiovalta tukee uittoyhdistyksiä tar- 
 peellisen materiaalin hankinnassa.

5. Heikko työteho sekä palkka- ja muut erimielisyydet  
 uittotyöväen kanssa. Osittain tämä johtui siitä, että uit- 
 totyöt oli asetettu palkka-asteikossa sekatyötäkin alem- 
 paan kategoriaan, osittain häiriöt aiheutuivat taas siitä,  
 että työväki tunsi uiton kausiluontoisuuden. Tästä joh- 
 tuu myös, ettei työajan säännöstely lailla ole uittoalalla  
 mahdollinen.

Vaikkei kirjelmän synnyttäminen ollutkaan täysin yksi-
mielistä, se toimitettiin marraskuun lopulla ”viranomai-
sille ja eräille järjestöille” seuraavalla lopputoivomuksel-
la: Samalla esitämme kunnioittaen toivomuksen, että viran-
omaiset omalta osaltaan ryhtyisivät toimenpiteisiin yllä esitet-
tyjen epäkohtien korjaamiseksi. Kirjelmän vaikutuksista ei 
ole tietoa, mutta uiton vaikeudet jatkuivat seuraavana ke-
sänä edelleen, eikä yksin veden vähyyden takia. Puutava-
roita ei saatu läheskään kaikkia uitetuiksi määräpaikkoihin-
sa ja työpalkkojen jatkuvasti noustessa ovat uittokustannuk-
set kohonneet sellaisiin summiin, joita ennen sotaa ei osattu 
kuvitellakaan, Oksala totesi yhdistyksen syyskokouksessa 
1947. – Vuoden 1946 ”isoihin” asioihin voitaneen kirjata 
sekin, että nyt ryhdyttiin yhdistyksen dokumenteissa  kut-
sumaan Teknillisestä Korkeakoulusta valmistuneita insi-
nöörejä diplomi-insinööreiksi!

Vuosi- ja syyskokoukset pidettiin 1940-luvun lopulle 
saakka lähes poikkeuksetta hotelli Kämpissä, mutta kun 
jäsenmäärä alkoi kasvaa sotien jälkeen tuntuvasti, Kämpin 
tilat kävivät pieniksi ja jouduttiin hakemaan uusi kokous-
paikka. Vuoden 1947 syyskokous pidettiinkin Säätytalol-
la ja tätä menettelyä jatkettiin 1970-luvulle saakka. Paikan 
vaihdos muutti kokousten ”luonnetta” samaan tapaan, ku-
ten Torsten Idström totesi Yksityismetsänhoitajien 50-vuo-
tishistoriikissa muutoksessa olleen väljempien tilojen ohel-
la sekin hyvä puoli, ettei inhimillinen heikkous siellä ole jou-
tunut kiusaukseen, vaan jano on täytynyt voittaa, kunnes 
neuvottelu [kokousasiat] ja alustukset on läpikäyty.

Vuoden 1947 kokouksessa oli esillä puheenjohtaja Ok-
salan ”lempilapsi”, Pohjoismainen Uittoneuvosto, jonka 
perustamisesta Oksala oli kesällä 1945 tehnyt aloitteen kol-
men pohjoismaan uittajainyhdistyksille. Oksala kertoi asi-
an olleen esillä Svenska Flottledsförbundetin vuosikoko-
uksessa, missä se oli saanut kannatusta. Myös tässä Käm-
pin kokouksessa suhtauduttiin myötämielisesti kysymyksessä 
olevan elimen perustamiseen. Oltiin sitä mieltä, että Suomen 
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uittajien tulee olla mukana uittoneuvostossa, jos sellainen pe-
rustetaan. Uittoneuvostoa oli kaiketi puuhattu jo aikaisem-
minkin. Näin voi tulkita johtokunnan pöytäkirjamerkin-
nästä joulukuulta 1930: Beslöts till Svenska Flottledsförbun-
dets kännedom meddela att direktionen återtagit sitt förslag 
om inrättande av ett flottningsråd. – Pohjoismainen Uitto-
neuvosto perustettiin vielä samana vuonna.

Vuosikokouksessa pidettiin kaksi esitelmää sekä lisäk-
si dipl.ins. Viljo Castrén alusti aiheesta ”Vesistöjen sään-
nöstelyn vaikutus niiden uittomahdollisuuksiin”. Aihe oli 
ensimmäistä kertaa esillä yhdistyksen yleisessä kokoukses-
sa ja sitä kuulemaan oli kutsuttu myös Vesivoimayhdistyk-
sen jäseniä. Sihteeri V. Pöntynen kirjasi: Alustuksen johdos-
ta käydyssä keskustelussa, johon ottivat osaa herrat Oksala, 
Laukkanen, Löthner, Tawast, Wegelius, Rask, Nordqvist ja 
Saxén, todettiin, että vesivoima-asemien rakentamisen takia 

joet vähitellen tulevat porrastetuiksi niin, että uitto niissä ve-
den juoksun hidastumisen takia kovasti vaikeutuu, mistä tie-
tenkin on seurauksena uittokustannusten voimakas nousu, 
kuten nyt jo on eräissä tapauksissa asian laita. Sen vuoksi olisi 
voima-asemia rakennettaessa otettava huomioon myös uiton 
edut. Asian johdosta olisi asetettava uittajien piiristä toimi-
kunta, jonka tehtävänä olisi uiton etujen valvominen vesivoi-
ma-asemia suunniteltaessa ja rakennettaessa. Asian eteenpäin 
kehittäminen jätettiin Uittajainyhdistyksen johtokunnalle.

Johtokunta ei tällä kertaa siirtänytkään asiaa uittopääl-
likköjaostolle, vaan asetti toimikunnan. Tämä ns. Tawas-
tin porrastustoimikunta sai mietintönsä valmiiksi vuonna 
1948. Mietintö jaettiin asiasta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille ja myös muille uiton sidosryhmille. Vuosikerto-
muksessa todettiin hankkeen erikoisesta rahoitusjärjeste-
lystä: Kun toimikunnan menot ylittivät sen työskentelyyn va-

Uittajainyhdistys täytti 35 vuotta huhtikuussa 1947. Juhlapäivälliset pidettiin perinteiseen tapaan Hotelli Kämpissä, missä myös valtaosa yhdis-
tyksen kokouksista oli pidetty siihen saakka. Kuitenkin jo vuoden 1947 syyskokouspaikaksi tuli Säätytalo väljempien tilojen tähden. (ELKA, Suo-
men Uittajainyhdistys)
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ratut määrärahat, kannettiin siitä bensiinistä, jonka Uitto-
kalusto Oy on Kansanhuoltoministeriön toimeksiannosta ke-
sällä 1948 jakanut uittoyhdistyksille, ylimääräisesti 10 penniä 
litralta. Näin kertyneillä varoilla rahoitettiin toimikunnan 
työn viimeistely. 

Vuoden 1947 avauspuheessaan Oksala, joka oli toimi-
nut kansanedustajana vuodesta 1930 alkaen, kävi läpi neljä 
eduskunnan käsittelyssä ollutta lakiesitystä, joilla oli mer-
kitystä uittotoiminnalle. Ne ovat koskeneet kysymystä kuori-
mattoman puutavaran uitosta, metsä- ja uittotyöläisten yhteis-
asuntoja, uittotyöläisten työaikaa ja vesioikeuslain I luvun 5 
§:n muuttamista. Sotavuosina säädettyä poikkeuslakia, jo-
ka mahdollisti kuorimattoman puutavaran uiton, oli saatu 
jatketuksi, ja työaikalain ulottaminen uittotöihin oli saatu 
toistaiseksi torjutuksi, vaikka toisenkinlaisia vaatimuksia 
oli esitetty. Ns. kämppälaki oli tullut eduskunnan hyväk-
symäksi, mutta Oksalan mukaan se ei tulisi aiheuttamaan 
uittajille kohtuuttomia vaatimuksia. Pykälämuutos koski 
vesivoimalaitosten ja uiton välisiä suhteita, mutta uittajien 
toiveiden mukaisesti lakimuutos oli äänestetty lepäämään; 
uskottiin näet – taaskin turhaan – että uusi vesilaki tultai-
siin saamaan säädetyksi lähitulevaisuudessa.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Vesioikeuslainsäädännön uu-
distaminen ei edennyt valtionhallinnossa, ja uittajat yritti-
vät vauhdittaa asiaa epävirallisesti. Yhdistys lähetti yhdes-
sä MTK:n metsävaltuuskunnan kanssa 30. lokakuuta 1948 
Vesivoimayhdistykselle kirjeen, jossa ehdotettiin yhteisen 
neuvottelukunnan perustamista valmistelemaan lakiuudis-
tusta vesivoimanrakentajien ja uittajien intressien yhdis-
tämiseksi. Neuvottelukunta saatiinkin perustetuksi, mut-
ta sen työ keskeytyi jo kahden kokouksen jälkeen Vesivoi-
mayhdistyksen ilmoitettua, että he jäävät odottamaan hal-
lituksen toimia asiassa. 

Oli yllättävää, että uittajat olivat ottaneet MTK:n yh-
teistyökumppanikseen, ajoihan MTK samaan aikaan vah-
vasti metsänomistajien osallistumista uittoyhdistyksien toi-
mintaan, mitä ajatusta oli uittajapiireissä siihen saakka vas-
tustettu melko tiukkaan. MTK oli tehnyt sitä asiaa ja mui-
takin uitossa kokemiaan epäkohtien korjaamista koskevan 
esityksen valtioneuvostolle syksyllä 1947. Siinä ehdotettiin 
asiantuntijakomitean asettamista ja niin, että komiteas-
sa olisi myös yksityismetsätalouden edustus. Myös Metsä-
hallitus ja Keskusmetsäseura Tapio olivat jättäneet sama-
na syksynä vastaavanlaiset esitykset kulkulaitosten ja yleis-

ten töiden ministeriölle. Metsähallitus, jonka kirjelmä oli 
kaikkein laajin, oli otsikoinut sen ”Esitys toimenpiteiksi 
uitto-olojen parantamiseksi”, ja siinä kiinnitettiin huomi-
ota erityisesti uittoväylien kuntoon, metsänomistajien osal-
listumiseen uittotoimintaan, uittoyksikköperusteisiin sekä 
tietysti myös yhteisuittoon. Oksalan mukaan osaa MTK:n 
esityksistä voitiin eittämättä pitää hyvinä ja kiitettävinä, osa 
taas on omansa herättämään epäilyksiä. 

Kirjelmät tuottivat tulosta, tosin viiveellä, kuten käy il-
mi metsävaltuuskunnan vuoden 1947 kertomuksesta: Vaik-
ka ministeriön taholta jo silloin ilmoitettiin, että esityksessä 
tarkoitettu komitea tultaisiin asettamaan, ei käytännöllisiä 
toimenpiteitä kuitenkaan kuulunut. Asiasta muistutettiin ao. 
viranomaisille lukuisia kertoja eri tavoin, mutta jatkuvasti 
yhtä huonoin tuloksin. Lopulta marraskuussa 1949 valtio-
neuvosto asetti komitean selvittämään uitto-oloissa mah-
dollisesti esiintyviä epäkohtia sekä tekemään ehdotuksia 
uiton teknilliseksi ja lainsäädännölliseksi kehittämiseksi. 
13-jäsenisessä komiteassa oli neljä uittajien edustajaa.

Ulkomaan yhteyksistä todettiin vuoden 1948 kertomuk-
sessa melko ”perinteisesti”: Yhdistys on entiseen tapaan ollut 
läheisessä yhteistoiminnassa muiden pohjoismaiden vastaavi-
en järjestöjen kanssa. Suomesta on ollut edustajia niiden vuo-
sikokouksissa ja vastavierailuita on tehty meidän maahamme. 
Niinikään on julkaisujen vaihto etenkin ruotsalaisten uittoam-
mattimiesten kanssa ollut vilkasta. Pohjoismaisen Uittoneu-
voston toiminta oli jatkunut ”vakaana”. Neuvosto oli pitä-
nyt yhden kokouksen maaliskuussa Tukholmassa, jossa Suo-
mea olivat edustaneet herrat Oksala, Bützow ja Löthner. Ko-
kouksessa oli käsitelty sääntöjä, painatusasioita, kansliaa kos-
kevia asioita, uppopuukysymystä sekä aihetta metsänomistajat 
ja uittoyhdistykset, valtiopäivillä esiintyneitä uittokysymyksiä 
sekä v:n 1947 uittoja. Uppopuuasiassa neuvosto oli todennut, 
että Suomen voimassaoleva lainsäädäntö oli täysin vanhen-
tunut ja epäoikeudenmukainen ja antoi asiaa koskevan lau-
sunnon, jonka Uittajainyhdistys liitti valtioneuvostolle lähe-
tettyyn kirjelmään. Siinä yhdistys yhdessä Puunjalostusteol-
lisuuden Keskusliiton kanssa vaati lainsäädännön muutta-
mista, niin että nykyinen vallattomuus uppopuun nostamisessa 
saataisiin loppumaan. Kirjelmä ei johtanut toimenpiteisiin. – 
Uppopuuasia oli ollut esillä myös eduskunnassa talvella 1946 
siitä tehdyn lakialoitteen muodossa.

Vuonna 1949 yhdistys kirjelmöi verotusasiassa. Kyse oli 
siitä, että uittoyhdistyksiä oli ryhdytty verottamaan osa-
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keyhtiöiden tapaan, mikä oli johtanut usein kohtuutto-
muuksiin. Ennen kirjelmöintiään yhdistys oli tehnyt asi-
asta kyselyn uittoyhdistyksille ja tulokset olivat Purhosen 
mukaan olleet hämmästyttävät: Uittoyhdistysten lähettämis-
tä vastauksista kävi nimittäin selville, että useimmat maan 
uittoyhdistykset olivat säästyneet kokonaan tulo- ja omaisuus-
verotukselta, toisia yhdistyksiä oli verotettu vain omaisuudes-
ta, toisia sekä tulosta että omaisuudesta v. 1943 lain voimaan-
tulosta alkaen, mutta eräät uittoyhdistykset olivat joutuneet 
verotuksen kohteiksi jo vuodesta 1920 alkaen. 

Yhdistys käytti verotusasiassa asiantuntijana prof. T.M. 
Kivimäkeä, mutta kirjelmöinti ei tapahtunut yhdistyksen 
nimissä, vaan asialla oli Keskuskauppakamari, joka esitti 
tulo- ja omaisuusverolakiin tehtäväksi sellaista muutosta, 
että uittoyhdistykset luokiteltaisiin ”veroista vapaiksi yh-
teenliittymiksi”. Kirjelmän mukaan oli liitetty asiaa tukeva 
lausunto Pohjoismaiden Uittoneuvostolta. Esitys ei tuotta-
nut tulosta, vaan päinvastoin, sillä uittoyhdistyksiä alettiin 
verottaa 1950-luvulla entistä ankarammin. 

Vuonna 1949 uitto-olot olivat jo normalisoituneet: vet-
tä riitti ja myöskin sikäli uittajat ovat nyt entistä paremmas-
sa asemassa, että uittovälineitä ja -tarvikkeita on riittäväs-
ti saatavissa. Pula-ajan hankaluudet loppuvat tältäkin osal-
ta ja uittotöissä voidaan siirtyä rauhanajan oloihin ja ryhtyä 
entistä enemmän käyttämään täydellistä uittokalustoa ja uu-
simpia työmenetelmiä. Kun työväen saantikin tulee ilmeisesti 
olemaan verrattain helppoa ja palkat voitaneen sopimuksilla 
saada vahvistetuiksi, niin uittotoiminnalla on tänä vuonna 
edellytykset menestyä hyvin. Näin totesi puheenjohtaja Ar-
vi Oksala avatessaan yhdistyksen vuosikokouksen Säätyta-
lolla. Avauspuhe jäi Oksalan viimeiseksi, sillä mies kuoli 
heinäkuussa 1949. Luonteenomaista ins. Oksalan toiminnal-
le oli nopeus ja suurpiirteisyys. Hänelle oli tärkeintä, että asi-
oitten suuret linjat pysyivät selvillä, pikkuasioihin hän ei ta-
kertunut. Hän oli harvinaisen sopusuhteinen persoonallisuus, 

jonka kanssa oli miellyttävää olla yhteistyössä. Näin päättyi 
vuosikirjassa julkaistu Oksalan nekrologi. Oksalan seuraa-
jaksi valittiin uittopäällikkö Nils Stolpe. 

Kun uittokustannukset nousivat voimakkaasti sotien 
jälkeen, MTK:n metsävaltuuskunta kirjelmöi asiasta Uit-
tajainyhdistykselle huhtikuussa 1949. Siinä kiinnitettiin 
huomiota erityisesti erottelukustannuksiin, jotka ovat ko-
honneet luonnottoman suuriksi, ja esitettiin harkittavaksi 
korvata pinotavaran merkkierottelu määräerottelulla. Esi-
merkiksi tarjottiin Tornionjokea: Kun ruotsalaiset uitta-
jat viime kesänä laskivat pinotavaransa Tornionjoen suus-
sa olevalla Hellälän erottelupaikalla yhteen ja suorittivat ja-
on omistajille paljouden mukaan, alenivat heidän erottelu-
kustannuksensa pääasiallisesti tämän menettelyn ansiosta n. 
40 %. Lisäksi kiinnitettiin huomiota tukkien ja pinotava-
ran välisiin erottelukustannuksiin, joiden todettiin suosi-
van kohtuuttomasti järeää puuta.

Voisi kuvitella uittajista tuntuneen nololta, kun met-
sänomistajat joutuivat esittämään tällaista rationalisointi-
tointa, joka uittajien olisi pitänyt toteuttaa jo kauan sit-
ten. Yhdistys ei vastannut kirjelmään suoraan, vaan lähet-
ti sen uittoyhdistyksille lausuntoa varten. Yhdeksältä saa-
tiin vastaukset, joissa selostettiin syitä uittokustannusten 
nousuun ja joissa myös viitattiin siihen, että eräät yksityiset 
tapaukset uittokustannusten suhteettoman suuresta nousus-
ta on liiaksi yleistetty ja siten saatu asioista melkoisesti har-
haan johtava yleiskuva. Yhdistys ei katsonut asiakseen laa-
tia vastauksista yhteenvetoa, vaan toimitti vastaukset sellai-
sinaan MTK:n käyttöön liittäen mukaan huomautuksen, 
että Metsäteho oli ottanut ohjelmaansa uittokustannusten 
tutkimisen.  Metsävaltuuskunnan vuosikertomuksessa to-
dettiin vastauskirjelmien sisältäneen laajoja selvityksiä uit-
tokustannusten kalleuden syistä, mutta sangen vähän käytän-
nöllisiä ehdotuksia tai suunnitelmia korjausten aikaan saa-
miseksi. Pinotavaran määräerotteluun päästiin kuitenkin 
vähitellen myös Suomen uittoväylillä.

1950-luku: k ilpailu autojen kanssa alkaa
Vuonna 1950 yhdistys piti kaksi kokousta. Niihin osal-
listuttiin runsaslukuisesti ja kokousten anti myös palkit-
si osallistujansa. Kummassakin kokouksessa pidettiin nor-
maalien kokousasioiden ohella kolme esitelmää, jotka ai-
empaan tapaan julkaistiin sittemmin myös yhdistyksen 
vuosikirjassa. Myös muita aktiviteetteja oli vireillä: uitto-

Kun uittokustannukset  
nousivat voimakkaasti sotien  

jälkeen, MTK:n metsävaltuus-
kunta kirjelmöi asiasta Uittajain-
yhdistykselle huhtikuussa 1949. 
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yhdistysten kirjanpidon yhtenäistämistä selvittänyt toimi-
kunta sai työnsä valmiiksi, samaten Keskusliitolle yhdis-
tyksen lausunnon kustannustilastoinnista valmistellut työ-
ryhmä. Lisäksi johtokunta kirjelmöi luotsiasiasta Meren-
kulkuhallitukselle esittäen yhtenäistä käytäntöä luotseille 
maksettavista korvauksista viittavahingoissa.

Jäsenretkeilyä ei järjestetty, ei myöskään uittopäällikkö-
jaoksen retkeilyä, sillä Pohjoismainen Uittoneuvosto piti 
kokouksensa kesällä 1950 Suomessa ja sen yhteydessä jär-
jestettiin retkeily Kymijoen ja Kokemäenjoen uittoväylil-
le. Johtokunta käsitteli toukokuussa Pohjoismaisen Uitto-
neuvoston kokousta, joka päätettiin pitää Helsingissä hei-
näkuun viimeisenä päivänä. Kokouksen ohjelmasta tehtiin 
seuraava ehdotus: Vieraiden saavuttua maanantaina heinä-
kuun 31 p:nä n. klo 10.00 Helsinkiin tarjoaa Suomen Uit-
tajainyhdistys heille lounaan hotelli Kämpissä. Sen jälkeen 
seuraa varsinainen kokous hotelli Kämpissä, jonka jälkeen 
Suomen Uittajainyhdistys tarjoaa illallisen Kalastajatorpal-
la. Kokouksen virallinen ohjelma päättyy siihen. – Pöytäkir-
jaan merkittiin tärkeä havainto: Kun Suomen Uittajainyh-
distyksen varat eivät riitä yllämainittujen tilaisuuksien kus-
tannuksien korvaamiseen, toivoo johtokunta voivansa hank-
kia rahat niiltä piireiltä, joita Uittajainyhdistys edustaa. Se 
tarkoitti lähinnä uittoyhdistysten mukaantuloa näihinkin 
talkoisiin!

Kokouksessa oli esillä viisi eri aihetta, jotka koskivat 
merenkulkulainsäädösten soveltamista uittoaluksiin, kes-
keytyneen uiton vahingonkorvauksia, uiton ja kalastuk-
sen välisiä suhteita, räjähdysaineiden käyttöä ja varastoin-
tia sekä uittotavaran varastoinnin valvontaa. Merikapteeni 
Allan Relander ja varatuomari Orvo Koskinen olivat suo-
malaisia esitelmöijiä ja heidän esityksensä julkaistiin yhdis-
tyksen vuosikirjassa. Kokouksesta laadittu seikkaperäinen 
pöytäkirja julkaistiin tälläkin kertaa ”Svenska Flottledsför-
bundets Årsbokissa”. 

Ruotsalaisen Richard Smedbergin retkeilyselostukses-
sa käsiteltiin lyhyesti myös varsinaisia kokoustapahtumia. 
Lounaan jälkeen, jolloin odoteltiin vielä norjalaisia neu-
voston jäseniä saapuvaksi lentokoneella, sattui ”hauska ta-
paus”, då Finska Notisbyråns utsända lilla pigga pennskaft 
undrade om rådet skulle behandla den egendomliga ubåts-
visiten i Tana älv. Vi försäkrade att politik inte tillhörde dess 
uppgifter och att ubåtar tillsvidare inte använts vid flottnin-
gen. Kokouksen Smedberg kuittasi lyhyesti: De intensive 

förhandlingarna avverkades på rekordtid under Lundéns 
skickliga ledning. Kalastajatorpan illallisella oli muistel-
tu menneitä, erityisesti Uittajainyhdistyksen ensimmäistä 
vuoden 1912 retkeilyä Kymijoella. Ilmeisesti päämuistelija 
oli Smedberg itse, koska hän oli kokousosanottajista ainoa 
sillä retkeilyllä mukana ollut.

Avatessaan vuoden 1951 kokouksen puheenjohtaja Stol-
pe käsitteli aluksi valtioneuvoston edellisvuonna asetta-
man uittokomitean työtä. Komitea oli antanut jo edellis-
vuonna lausuntonsa uppopuuasiassa ministeriölle, mut-
ta asia ei ollut edennyt vielä tätä pitemmälle. Lisäksi ko-
mitea oli jatkanut vesioikeuslain I luvun 5 §:n eli uiton ja 
voimalaitosrakentamisen keskinäisten suhteitten käsitte-
lyä. Stolpe joutui toteamaan nytkin: Kysymys on vaikea ja 
sen kimpussa komitea toistaiseksi ahertaa. Stolpe käsitteli 
useita muitakin uittotoimintaan liittyneitä edellisvuoden 
tapahtumia, todeten mm., että eduskunta oli jatkanut 
vuosiksi 1951 ja 1952 kuoripäällisen puutavaran uitto-oi-
keutta, jos uitto saatetaan loppuun vuoden kuluessa puiden 
kaatamisesta tai, milloin puut on kaadettu lehteen, viimeis-
tään kaatamista seuraavana vuonna. Tätä poikkeuslupa-
menettelyä jatkettiin vuoteen 1962 saakka, jolloin uu-
si vesilaki mahdollisti kuoripäällisen puutavaran uiton. 
– Vuosikokouksen lopuksi esitettiin Metsätehon tekemä 
elokuva vesipumppu ”Tulvasta”.

Vuoden 1951 kertomuksessa todettiin: Jo edellisenä vuon-
na esillä ollut uittoyhdistysten kirjanpidon yhtenäistämistä ja 
rationalisoimista koskeva kysymys saatiin loppuun kehitetyksi 
v:n 1951 aikana. Asiaa valmistelleen toimikunnan ehdotusten 
valmistuttua Suomen Uittajainyhdistys suositteli niitä nou-
datettavaksi maan kaikissa uittoyhdistyksissä sillä tavalla ja 
niitä liikkumarajoja hyväksi käyttäen, mitkä suunnitelman 
rakenne sallii. Asiaa valmistellut toimikunta puolestaan on 
uittoyhdistysten käytettävänä tilinpidon käytännöllisessä jär-
jestelyssä. Noudatettiinko suositusta, siitä ei ole mainintoja 
yhdistyksen aikakirjoissa. 

Vuodesta 1951 lähtien yhdistys ryhtyi kokoamaan keväi-
sin uittoyhdistyksiltä ennakkotietoja alkavan uittokauden 
uittomääristä, työvoimatilanteesta ja muista uittoasioista. 
Näiden perusteella laadittiin ”Uittotiedote”, joka jaettiin 
aina uittokauden alussa tiedotusvälineille. Myöhemmin 
vuodesta 1993 lähtien tämä uiton yleisviestintä siirtyi aino-
an jäljellä olleen eli Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen kon-
tolle. Tätä ennen osa uittoyhdistyksistä ja yksityisistä uit-
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tajista oli ollut ajoittain hyvinkin aloitteellinen suhteissaan 
tiedotusvälineisiin, ja näitä lehtien tekemiä uittoaiheisia 
juttuja ja artikkeleita olikin lehdissä melko säännöllisesti. 
(Edelleenkin uitto saa tiedotusvälineissä huomiota vähin-
täänkin sen painoarvon verran – muutenkin kuin radion 
lossiliikennettä koskevissa liikennetiedotuksissa.) 

Vuonna 1952 yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneek-
si 40 vuotta. Stolpe käsitteli aihetta vuosikokouksen ava-
jaispuheessaan ja listasi samalla yhdistyksen merkittävim-
mät aikaansaannokset, joita hänen mielestä olivat kalas-
tukseen ja vesilainsäädäntöön liittyvät asiat. Muusta toi-
minnasta hän totesi mm. näin: Uittotoiminnan edistämistä 
tarkoittavien pyrkimystensä tueksi on yhdistyksemme harras-
tanut julkaisutoimintaa ja sen vuosikirjassa on suuri mää-
rä erilaisia uittoaiheisia kirjoituksia. Retkeilyjä on järjestet-
ty ja vuosittain pidetään kaksi kokousta esitelmineen. Yhdis-
tyksemme aloitteesta on lisäksi syntynyt vuosittain ilmestyvä, 
maan kaikkia uittoyhdistyksiä käsittävä uittotilasto ja viime 
vuonna valmistui ehdotus uittoyhdistysten kirjanpidon yhte-
näistämiseksi. Stolpe kirjasi yhdistyksen ansioiksi myös uit-
to-opetuksen alkamisen Teknillisessä Korkeakoulussa sekä 
Viipurin Sahateollisuuskouluun perustetun metsä- ja uit-
totyönjohtajaosaston. – Uittotilastosta puhuessaan Stol-
pe hieman liioitteli: kaikki uittoyhdistykset eivät vieläkään 
”muistaneet” lähettää tilastolukujaan, ja lisäksi yksityisuit-
to, jota harjoitettiin tuolloin hyvinkin runsaasti, oli poissa 
yhdistyksen uittotilastoista.

Vuoden 1952 kertomuksessa oli hieman tavallisuudes-
ta poikkeava kirjaus: Kun on ilmennyt, että henkilöt, jotka 
haluavat tutustua joko koti- tai ulkomailla uittotoimintaan, 
usein saapuvat yhdistysten työmaille ilman etukäteen tehtyä 
ilmoitusta, päätti johtokunta saattaa jäsentensä tietoon seu-
raavan: ”Vierailijoiden olisi otettava etukäteen yhteys asian-
omaiseen uittopäällikköön, ja jos on kysymyksessä matka ul-
komaille eikä ole etukäteen sovittu siellä olevan isäntäväen 

kanssa tulosta, asia olisi hoidettava Suomen Uittajainyhdis-
tyksen välityksellä”. Missä näitä ”ilmenemiä” oli tavattu, si-
tä ei kerrottu.

Alkuvuosina oli ollut tapana, että yhdistyksen puheen-
johtaja käsitteli melko laajasti yhdistyksen toimintaa vuo-
sikokouksen avauspuheenvuorossaan. Sotien jälkeen tyyli 
hieman muuttui: puheenjohtajat eivät kovin paljoa puut-
tuneet yhdistyksen toimintaan, vaan keskittyivät itse uit-
toon sekä sen ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Niinpä kun 
puheenjohtaja Stolpe avasi vuoden 1953 vuosikokouksen, 
hän totesi uittomäärien vähentyneen edellisvuonna, mikä 
oli luonnollisesti johtanut yksikkökustannusten kohoami-
seen. Se oli huolestuttavaa, ja vielä huolestuttavampaa oli 
se, että tulevan kesän määrät uhkasivat vähentyä edelleen, 
ennakkotietojen mukaan jopa kolmanneksella. Hän pelkä-
si sen johtavan siihen, että puuta siirtyisi enenevästi auto- 
ja rautatiekuljetuksiin. Seuraus on tietysti, että uittokustan-
nukset vielä nousevat juuri tämän toimenpiteen johdosta ja 
jäävät niiden puiden kannettaviksi, jotka uitetaan. Tässä pii-
lee epäilemättä suuri mahdollisuus joutua tilanteisiin, joissa 
kustannukset, silmälläpitäen yhteisuiton jatkuvaisuutta ja sen 
periaatetta, eivät jakaannu oikeuden mukaisesti.  

Vuonna 1953 järjestettiin Pohjoismaisen Uittoneuvos-
ton kokous jälleen Suomessa, tällä kertaa Joensuussa Poh-
jois-Karjalaan suuntautuneen retkeilyn yhteydessä. Koko-
uksessaan neuvosto antoi julkilauselman, jonka mukaan 
lainsäädäntöä olisi siten muutettava, että uittoyhdistyksillä 
olisi mahdollisuus perustaa vararahastoja vuotuisten kus-
tannusten tasoittamiseksi. Asia ei johtanut tätä pitemmäl-
le. – Ehkä voi muutenkin ihmetellä Pohjoismaisen Uitto-
neuvoston tarpeellisuutta, vaikka se takasikin mahdolli-
suuksia matkustamiseen näinä tiukan valuuttasäännöste-
lyn aikoina.

Puheenjohtajan pelko uittomäärien vähenemisestä vuon-
na 1953 toteutui. Se näkyi kustannuksissa, vaikka muuten 
uitto-olot olivat suotuisat. Kevät tuli aikaisin ja vettä riitti 
koko uittokauden. Myös työväkeä oli saatavissa eikä rettelöi-
tä sattunut. Palkkataso pysyi ennallaan, Stolpe totesi vuo-
den 1954 avauksessaan. Myös uiton rationalisointitoimia 
oli jatkettu. Pohjois-Suomen uittajien vuonna 1951 perus-
tama Uittoteho ry oli jatkanut erityisesti erottelua koske-
via tutkimuksiaan. Niihin kuului myös määräerottelu, jota 
oli kokeiltu Kemijokisuun erottelulla ja josta Stolpe totesi: 
Vid Kemi älvs skilje har det korta travade virket i experiment-

Alkuvuosina oli ollut tapana,  
että yhdistyksen puheenjohtaja 

käsitteli melko laajasti yhdistyksen 
toimintaa vuosikokouksen  
avauspuheenvuorossaan.
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syfte sorterats i tre grupper: granved, tallved och gruvprops och 
virket i dessa grupper har sedan utsorterats till sina ägare i 
proportion till de inlämnade mängderna. Arbetet har lyckats 
väl och sorteringskostnaderna för detta virke har minskats. 
Avsikten är att även inkommande sommar fortsätta med den-
na s.k. samsortering. Martti Itkosen mukaan seurauksena oli 
suorastaan mullistava työn tehostuminen ja yksinkertaistumi-
nen. Se näkyi myös kustannuksissa, jotka suunnilleen puo-
littuivat. Vähitellen muillakin erotteluilla siirryttiin vastaa-
vaan käytäntöön – ihan niin kuin MTK oli esittänyt!

Oulujoella puolestaan oli jatkettu varautumista nippu-
uittoon, kun Merikosken voimalaitoksen yhteyteen oli ni-
punsiirtolaitos valmistumassa seuraavaksi kesäksi. Myös 
selvitys Keiteleen ja Päijänteen välisestä nippu-uittoväyläs-
tä oli valmistunut, ja dipl.ins. Risto Eklund esitelmöi ai-
heesta kokouksessa.

Vuonna 1954 uittomäärät palautuivat keskimäärin nor-
maaleiksi, paikoin jopa tavallista suuremmiksi: esimerkik-
si Kemijoella nousua oli 85 %. Vaikka vesiolot eivät juuri-
kaan suosineet uittoa, onnistuttiin uittokustannuksia alen-
tamaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhdistys 
ryhtyi myös toimiin saadakseen uittoyhdistyksille tiettyjä 
verovapauksia; aloite oli tullut Pohjois-Karjalan Uittoyh-
distyksestä. Esitys ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi uitto-
komiteassa, joka sai mietintönsä valmiiksi keväällä 1956. 

Myös vuonna 1955 uittomäärät jatkoivat kasvuaan. Sil-
ti kustannukset kohosivat vajaat 4 %. Nousu johtui uitto-
palkoista, joita valtioneuvoston päätöksellä korotettiin 20 
%:lla maaliskuussa: Stolpen laskelmien mukaan tämän ja 
edellisvuoden syyskuussa tehdyn 6 %:n korotusten vaiku-
tus olisi ollut kokonaiskustannuksiin noin 15 %. Kun todel-
linen nousu on vain 3,7 %, voimme olla tulokseen tyytyväisiä 
ja todeta, että määrätietoinen työ uittokustannusten alenta-
miseksi on tuottanut tuloksia. Sinäkin vuonna vuosikerto-
muksen toiminnallinen osuus päättyi toteamukseen: Koko-
usten [vuosi- ja syyskokous] jälkeen kokoontuivat Uittajain-
yhdistyksen ja Yksityismetsänhoitajayhdistyksen jäsenet rouvi-
neen yhteisille päivällisille ravintola Adloniin. Milloin rou-
vat olivat tulleet mukaan, ei ole selvillä; ainakin yhdistyk-
sen 35-vuotisjuhla vietettiin vielä täysin herraseurassa.

Vuotta myöhemmin yhdistysten yhteistyö läheni vie-
lä tästäkin. Avatessaan vuoden 1956 uittajien vuosikokouk-
sen Metsäviikolla Stolpe totesi aluksi: Koska metsäviikon eri 
tilaisuuksien määrä on jatkuvasti pyrkinyt lisääntymään niin, 

että esim. mielenkiintoisia esitelmiä on eri paikoissa samanai-
kaisesti ja koska yksityismetsänhoitajayhdistyksen ja uittajain-
yhdistyksen intressit jossain määrin peittävät toisensa ja koska 
jäsenistö suurelta osalta on samaa joukkoa, ovat molempien yh-
distysten johtokunnat päättäneet tänä vuonna noudattaa uutta 
kokousjärjestystä, joka ilmenee kutsuissa. Se tarkoitti sitä, että 
yhdistykset pitivät kokouksensa peräkkäin samassa paikassa 
eli Säätytalolla, minkä jälkeen oli yhteisen esitelmätilaisuu-
den vuoro. Esitelmiä oli kaksi: ylimetsänhoitaja A.J. Ronka-
sen ”Puutavaran hoidosta ennen uittoa” sekä metsät.tri Vei-
jo Heiskasen ”Sahapuuleimikoiden arviointi kuutioimistau-
lukoiden avulla”. Tätä peräkkäisten kokousten kaavaa jatket-
tiin tästä eteenpäin aina vuoteen 2003 saakka; yhteiset illalli-
set päättyivät 1970-luvulla osanottajien niukkuuteen. 

Vuotta myöhemmin Stolpe avasi vuosikokouksen il-
moittamalla johtokunnan päättäneen kutsua yhdistyksel-
le kolme uutta kunniajäsentä, jotka olivat metsäneuvos 
Uuno Lehtisalo, metsänhoitaja Ragnar Saxén ja insinööri 
Herman Tawast. Hän jatkoi terveisillä Ruotsista, jossa hän 
oli osallistunut Svenska Flottledsförbundetin vuosikoko-
ukseen. Aluksi hän muisti mainita, että tilaisuus kesti siel-
lä joka vuosi 1½ päivää, ja tällä kertaa ensimmäinen täysi-
päivä oli käytetty uiton rationalisointikysymyksiin. Koko-
uksessa oli todettu autokuljetuksen vieneen paikoin paljol-
tikin puuta uitosta, mikä oli pidetty epäterveenä kehityk-
senä, koska syyt autokuljetuksen käyttämiselle eivät aina ole 
olleet oikeat. 

Myös vuoden 1958 avauspuheessa Stolpe käsitteli laa-
jasti uiton tilannetta ja sen kehittämisnäkymiä todeten 
mm. että meillä on vielä paljon työtä edessämme. Luulen, 
että niputuskoneissamme esimerkiksi  on vielä melkoises-
ti parantamisen varaa. Kuten jo sanoin aikaisemmin, ovat 
hinaaja-aluksemme  yleensä kaikki  vanhentunutta mallia 
ja syytä olisi niitä uusia mahdollisimman nopeassa tahdissa. 
Meillä on vielä uittoväylissämme, pääväylissäkin, paljon te-
kemistä, oikaisuja ja erilaisia parannuksia. Nämä työt vaa-
tivat useimmiten suuria pääomia ja niitä voidaan suorittaa 
vain ajanmittaan. Sen sijaan luulisin, että ilman sanotta-
via kustannuksia voisimme saada aikaan joitakin säästöjä 
tutkimalla tarkasti olevia oloja ja laskemalla, ovatko kaikki 
työt niissä oikeassa suhteessa toisiinsa ja onko uusilla järjes-
telyillä tai menetelmillä jotain voitettavissa. Minä pelkään, 
ettemme vielä ole täysin kyenneet vapautumaan sodan ja 
sen jälkeisten vuosien välinpitämättömyydestä raha-asioi-
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hin nähden. Hän toi esiin myös autojen kasvaneen kil-
pailukyvyn ja sanoi harvinaisen suoraan, ettei purouitto-
ja kannattanut enää jatkaa, vaan ne tuli korvata autokul-
jetuksella. Neuvo, jota kaikki uittajat eivät kuitenkaan 
muistaneet noudattaa vuosiin; jatkettiinpa edelleen pu-
roväylien perkauksiakin.

Vuonna 1958 hyväksyttiin norjalaisten ehdotus, että poh-
joismainen uittoretkeily järjestetään joka toinen vuosi vuo-
rotellen kussakin kolmesta maasta ja että vierailevien dele-
gaatioiden koko rajoitetaan viideksi. Samasta vuodesta al-
koivat myös yhdistyksen ”idänsuhteet”. Kesällä 1958 suo-
malaisten uittopäälliköiden retkikunta vieraili Neuvos-
toliitossa; hanketta oli valmisteltu neljä vuotta. Vuonna 
1962 saatiin vastavieraiksi viisihenkinen ryhmä neuvosto-
liittolaisia uittoasiantuntijoita, joille Uittajainyhdistys jär-

jesti kahden viikon ohjelman. Näiden retkeilyjen välillä, 
vuonna 1960 kolme yhdistyksen jäsentä (Mustonen, Per-
tovaara ja Purhonen) teki laajan kiertomatkan Neuvostoliit-
toon, josta laativat melko yksityiskohtaisen raportin. Myös 
myöhemmin retkeiltiin aika ajoin puolin ja toisin itärajan 
yli; valtaosa vierailuista tapahtui maitten välisen teknillis-
talou dellisen yhteistyösopimuksen puitteissa. 

Stolpe palasi uiton kilpailukykyyn jälleen vuonna 1959, 
jolloin hän päätti avauksensa tällaisiin toivotuksiin: Utan 
att gå närmare in på flottningspolitiska och ekonomiska frå-
gor ber jag att få önska alla flottare i landet lämpligt med 
vatten, väl flytande virke i tillräckligt stora kvantiteter, med-
vind och flitiga arbetare. Och som resultat av allt detta ett 
vackert bokslut i sinom tid. Toivomukset luonnollisesti pä-
tivät kaikkina tulevinakin vuosina. 

Myös merellä uitettiin. Kuvassa Oulu Oy:n höyryhinaaja Oulu 12 (ex B2) hinaamassa nippulauttaa Iijokisuulta Ouluun vuonna 1955. Alus oli
alkujaan Englannissa rakennettu (”naisten hitsaama”) TID-30. TID-hinaajia rakennettiin toisen maailmansodan aikana kaikkiaan 182 kappa-
letta, ja Kansanhuoltoministeriö osti sodan jälkeen 12 TID-hinaajaa Suomeen sekä myi ne edelleen pääosin metsäyhtiöille ja uittoyhdistyksille.
(Lusto, Uittotehon kokoelma)
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1960-luku: nousu kääntyy laskuksi
Uiton heikentyvä kilpailukyky autokuljetukseen nähden 
oli huoletuttanut uittajia 1950-luvun alusta lähtien. Asia oli 
esillä lähes poikkeuksetta yhdistyksen kokouksissa. Vuonna 
1960 Stolpe totesi asiasta mm. näin: Mielestäni on kuiten-
kin syytä jatkuvasti muistuttaa niitä, joiden asiana on teh-
dä ratkaisu uiton ja autokuljetuksen välillä, että autoa ei saa 
valita lyhytnäköisten hyötynäkökohtien perusteella, eikä siksi, 
että se on uudenaikainen. Tässä – niin kuin kaikissa muis-
sakin ratkaisuissa – voidaan tehdä virhelaskelmia, jotka ai-
heuttavat nousua uittokustannuksissa ja seuraavana vuonna 
nämä virhelaskelman seuraukset ovat puolestaan vaikutta-
massa valintaan auton hyväksi. Hän palasi aiheeseen vuot-
ta myöhemmin ja totesi autojen kilpailukyvyn parantuvan 
odotettuakin nopeammin, mutta muistutti, ettei uitto saa 
olla itsetarkoitus, emmekä saa pitää kuorma-autoa jonain 
uiton vihollisena. Näin ei ollutkaan, sillä tuolloin yli puolet 
puusta päätyi veteen autojen tuomina.

Toinen yhdistystä koskettanut iso asia oli uusi vesila-
ki, joka tuli voimaan huhtikuun alussa 1962. Yhdistys oli 
antanut lakiesityksestä pyydetyt lausunnot, ja tässä työssä 
oli ollut juridisena asiantuntijana metsäneuvos Arvi Aal-
tonen Metsähallituksesta. Vuoden 1961 kertomuksessa to-
dettiin asiasta: Vid Flottareföreningens direktionsmöten och 
Flottningschefssektionens möten har behandlats de uppgifter 
den nya vattenlagens ikraftträdande förorsakade flottningsfö-
reningarna. Flottningsföreningarna har kommit överens om 
att gemensamt sköta ifrågavarande uppgifter och att använda 
en gemensam jurist [joka oli Aaltonen]. – Ymmärrettävästi 
uusi laki ei kaikilta osin vastannut uittajien toiveita.

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat järjestettiin vuosikokouk-
sen yhteydessä 2. huhtikuuta 1962. Jo itse vuosikokouk-
sessa oli mennyt aika vahvasti esillä ja se hallitsi myös pu-
heenjohtaja Stolpen avauspuhetta. Hän kävi läpi yhdistyk-
sen toimintaa ja aikaansaannoksia, joista hän yhdistyksen 
antamien viranomaislausuntojen osalta totesi hieman pes-
simistisesti: On vaikeaa sanoa, miten paljon nämä lausun-
not ovat vaikuttaneet tehtyihin päätöksiin, mutta verokysy-
myksissä ei ole paljoakaan saavutettu ja kanavamaksuasiassa 
ei toistaiseksi mitään. Stolpe valoi kuitenkin uskoa tulevai-
suuteen: Men flottningen är fortvarande ett transportsätt av 
avgörande betydelse.

Säätytalolla pidetyn vuosikokouksen jälkeen oli juhlavas-
taanotto, jossa toistakymmentä yhteisöä ja yksityistä kävi 

onnittelemassa yhdistystä; myös sähkeonnitteluja vastaan-
otettiin. Illalla oli kutsuvieraille ja jäsenille illallistanssiaiset 
Adlonissa. Tilaisuuden aikana skandinaaviset uittajayhdis-
tykset esittivät onnittelunsa lahjojen kera: uittopäällikkö J. 
Staël v. Holstein Svenska Flottledsförbundet’in ja uittopääl-
likkö K. Sparby Norsk Fløtningsforbund’in nimissä. Elias 
Purhosen kirjoittama historiikki ”Viisi vuosikymmentä ui-
ton hyväksi” ilmestyi myöhemmin juhlavuonna. Juhlavuo-
den ohjelmaan kuului luonnollisesti myös juhlaretkeily, jo-
ka merkkivuodesta huolimatta ei tälläkään kertaa koskenut 
koko jäsenistöä, vaan ainoastaan uittopäällikköjaostoa. Poh-
jois-Karjalaan suuntautuneelle retkeilylle oli kutsuttu myös 
ruotsalaisia ja norjalaisia uittomiehiä. 

Samoihin aikoihin kun yhdistys vietti juhliaan, keskus-
teltiin myös yhdistyksen tulevaisuudesta. Toukokuun 1962 
johtokunnan kokouksessa asia oli esillä uittopäällikkö Yr-
jö Järvelän laatiman kehittämismuistion muodossa. Siinä 
ehdotettiin toiminnan laajentamista, joskaan juuri yhden-
kään Järvelän kirjaamista esityksistä, kuten uittotilastojen ko-
koaminen, yhdistäminen ja julkaiseminen, ei voi sanoa olleen 
uutta yhdistyksen siihenkään astiselle toiminnalle. Konk-
reettisin ehdotus koski päätoimisen toiminnanjohtajan palk-
kaamista, minkä rahoittamiseksi Järvelä ehdotti uittajilta pe-
rittävää ”lisämaksua” sekä valtion avustusta! Esitys oli epäre-
alistinen, kun ottaa huomioon yhdistyksen resurssit, ja toi-
saalta: mihin päätoimista toiminnanjohtajaa olisi tarvittu? 

Muistiossa esitettiin myös yhdistyksen sääntöjen muut-
tamista. Järvelän esitykset eivät ilmeisestikään saaneet pal-
jon vastakaikua, sillä muistion käsittely kirjattiin lyhyesti: 
sen pohjalta keskusteltiin. Myöhemminkään ei muistioon 
palattu. – Valtioneuvostolle lähetettiin kirjelmä, jossa yh-
distys esitti huolestumisensa siitä, että koulutetun henki-
löstön puute valtion virastoissa viivytti uittoväyläsuunni-
telmien tekoa; silläkään kirjelmällä tuskin oli vaikutusta.

Vuoden 1964 vuosikokous pidettiin Säätytalolla maalis-
kuun viimeisenä päivänä ja paikalla oli 65 yhdistyksen jä-
sentä. Sihteeri Erno Pitkälä tiivisti Stolpen avauspuheen 
näin: Viime vuoden uitoista puhuja totesi vesitilanteen ol-

Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat  
järjestettiin vuosikokouksen  

yhteydessä 2. huhtikuuta 1962. 
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leen huonon ja uittomäärien pienentyneen Etelä-Suomessa, 
Pohjois-Suomen väylillä puumäärät olivat pysyneet ennal-
laan. Tulevasta uittokaudesta avaaja esitti seuraavia näkö-
kohtia. Vesitilanne tulee huonontumaan. Palkat kohoavat. 
Yhtiöiden hankintatavoitteet ovat jääneet vajaiksi, joten jou-
dutaan usein käyttämään uittoa nopeampaa kuljetustapaa. 
Uittoyhdistysten olisi tarkoin harkittava investointejaan väy-
liin, etteivät kuoletukset vielä lisäksi karkoita puita uitosta. 
Viimemainitulla Stolpe viittasi erityisesti purouittoväylillä 
tehtyihin perkaustöihin, jotka monessa tapauksessa olivat 
osoittautuneet täysin kannattamattomiksi. 

Juhlavuodesta ja kehittämissuunnitelmasta huolimatta 
yhdistyksen toiminta alkoi jollain tapaa hiipua 1960-luvul-
la; toki johtokunnan ja uittopäällikköjaoston kokouksissa 
käsiteltiinkin lukuisia uittajille tärkeitä asioita. Tilannetta 
kuvaa hyvin vuoden 1964 kertomus. Perinteisten kokous-, 
retkeily- ja vuosikirjamainintojen lisäksi muusta toimin-
nasta todettiin näin lyhyesti: Uittajainyhdistyksen johto-
kunnassa on käsitelty niitä vaikeuksia, joita yhteisuitto on 
kohdannut lähinnä Päijänteen vesistöalueella ja jotka tule-
vat puunkuljetuksen kallistumisen muodossa aiheuttamaan 
huomattavia kansantaloudellisia tappioita. Asiaa oli käsitel-
ty johtokunnassa vuoden 1964 lopulla Kymin Uittoyhdis-
tyksen uittopäällikön Tapio Variksen yhdistykselle lähettä-
män kirjeen johdosta. Siinä todettiin uittoyhdistyksen uit-
tojen vähentyneen viidessä vuodessa kolmannekseen. Va-
riksen mukaan vaikeudet eivät ole olleet peräisin uitosta, 
vaan sen ulkopuolelta. Uiton syyksi vallitsevaan tilanteeseen 
voidaan lukea vain, ettei se ole kyennyt voittamaan vaikeuk-
sia. Tarkoittikohan Varis ulkopuolisilla vaikeuksilla sitä, et-
tei valtiovalta ollut rakentanut uittajille Keitele–Päijänne-
kanavaa, vai kanavahankkeeseen kohdistunutta Metsälii-
ton pontevaa vastustusta? – Stolpe viittasi kaiketi samaan 
asiaan vuoden 1966 avajaispuheessaan: Haluan kiinnittää 
huomion siihen murroskauteen, johon puunjalostusteollisuu-
temme on joutumassa. Me olemme nyt kustannuskriisissä! 

Näiden Kymijoen uiton vaikeuksien takia synnytettiin 
ajatus uittoa koskevan yleisinformaation levittämisestä. 
Kohderyhmäksi nähtiin ennen kaikkea poliittiset päättäjät. 
Varis, yhdistyksen varapuheenjohtaja, laati tammikuussa 
1966 tätä koskevan suunnitelman, jossa hanketta perustel-
tiin mm. sillä, ettei tietämättömyyden vuoksi menetetä niitä 
varsin huomattavia etuja, joita uitto voi edelleenkin tarjota, 
jos niitä osataan käyttää.

Variksen suunnitelman mukaan uittoa koskevaa ”oikeaa” 
informaatiota tulisi saada kaikkiin tiedotusvälineisiin. Yh-
distyksen omana tuotantona hän ehdotti 10-osaista artik-
kelisarjaa johonkin päivälehteen, lähinnä Uuteen Suomeen. 
Aiheetkin hän oli valinnut ja osin kirjoittajatkin. Niiden 
joukossa oli mm. ”Uiton kustannustaso, sen analysointi ja 
vertailu rautatie- ja autokuljetuksen kustannustasoon” (Te-
ro Toivonen) ja ”Uittoväylät yleisinä liikenneväylinä” (Simo 
Jaatinen). Keitele–Päijänne-kanavan kirjoittajaksi hän eh-
dotti Yrjö Roittoa; kanavan rakentaminen olikin koko tie-
dostuskampanjoinnin päätavoite. Näiden artikkelien lisäk-
si olisi yritettävä saada johonkin aivan yleisesti luettuun viik-
kolehteen, lähinnä kai Suomen Kuvalehteen, toimituksen oma 
reportaashin luontoinen artikkeli uitosta. Se saisi arvattavasti 
olla vaikkapa hieman kärjistetty ja poleeminenkin esittäessään 
uiton mahdollisuuksia ja suhtautumista niihin. 

Johtokunta käsitteli Variksen tiedotussuunnitelmaa, jo-
ka hyväksyttiin pääpiirteissään. Variksen ehdottamiin kir-
joittajavalintoihin tehtiin pari muutosta ja lisäksi päätet-
tiin laventaa esiintymisestradia muihinkin lehtiin kuin vain 
Uuteen Suomeen; mukaan tulivat myös Helsingin Sano-
mat, Suomen Sosialidemokraatti, Suomenmaa ja Maaseu-
dun Tulevaisuus, kuitenkin niin, että kukin kirjoituksis-
ta julkaistaisiin vain yhdessä lehdessä. Sihteerin tehtäväksi 
oli ottaa selvää tv- ja radiolähetysmahdollisuuksista ja pu-
heenjohtajan tehdä jäsentely Kuvalehden artikkelia var-
ten. Lisäksi ”uittovalistusta” kaipaavien luetteloon lisättiin 
metsänhoitolautakunnat, metsänhoitoyhdistysten liitot se-
kä metsäammattimiesten tilaisuudet. 

Yhdistyksen aikakirjoissa ei ole mainintoja kampanjan 
toteutumisesta. Se tiedetään, että uittoaiheisia reportaaseja 
oli mm. Elina Karjalaisen kirjoittamina Suomen Kuvaleh-
dessä. Niitä oli ollut aikaisemminkin, ja varmaankin kaikki 
syntyivät ilman Uittajainyhdistyksen lobbaamista tai Va-
riksen jäsentelyjä.  

Myöhemmin samana keväänä johtokunta valmisteli toi-
sen tiedotusiskun: päätettiin järjestää tiedotustilaisuus, jon-
ne kutsuttaisiin suurimpien päivälehtien päätoimittajat, 
toimituspäälliköt ja toimitussihteerit. Isäntinä toimisivat 
suuret uittoyhdistykset ja tilaisuuteen kutsuttaisiin myös 
Metsähallituksen ja TVH:n asiantuntijoita. Tilaisuus jär-
jestettiin 19. toukokuuta, mutta senkään saamasta suosiosta 
ja vaikutuksista ei ole tietoa. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettei 
uittajien valistus oikein purrut, sillä esimerkiksi joulukuus-
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Myös metsäfirmojen metsämiesten retkeilyohjelmissa oli uitto usein 
mukana. Kuvassa Enso-Gutzeitin metsänhoitajat ovat vuoden 1959 ke-
säretkeilyllään tutustumassa Kymijokisuun erotteluun. Joukkoa vetää 
Tauno Turunen. (ELKA, Enso-Gutzeit Oy)

 Variksen mielestä tiedon  
puute oli ollut osasyy uiton  

kokemiin vaikeuksiin.

Järeiden telaketjutraktorien eli ”katepillarien” tulo Suomeen hieman 
laajemmassa määrin 1950-luvun alussa toi merkittävää helpotusta uit-
toväylien perkaustöihin, joita siihen mennessä oli tehty paljolti käsi-
pelillä. Katepillareita käytettiin myös puutavaran jokeen vieritykses-
sä, kuten tässä tapauksessa Ylikitisellä, Kemijoen latvavesillä vuonna 
1959. (Pentti Peltoniemi; Veikko Vuontisjärven kokoelmat)

sa 1968 johtokunnan kokouksesta kirjattiin: Todettiin että 
viime aikoina on eräissä sanomalehdissä esiintynyt uiton vas-
taisia artikkeleita mm. Uudessa Suomessa ja Veronmaksajassa. 
Uuden Suomen toimitukselle on uittopääll. Varis jo lähettänyt 
oikaisun ja päätettiin että puheenjohtaja informoi Veronmak-
saja-lehteä. Paikallisissa lehdissä esiintyviin kirjoituksiin pää-
tettiin kehoittaa uittoyhdistyksiä vastaamaan itse ja yleisim-
mät uutiset käsitellään yhdistyksemme johtokunnassa tapaus 
tapaukselta. Pidettiin myös tärkeänä saada lehtiin omia ar-
tikkeleita ja kehotettiin uittoyhdistyksiä lähettämään leh-
distä uittoa käsitteleviä leikkeitä yhdistyksen arkistoon; tä-
täkään arkistoa ei ole löytynyt.

Vuonna 1965 uittomäärät alkoivat entisestään vähetä. 
Näin tapahtui erityisesti Kokemäenjoen ja Kymijoen vesis-
töissä. Niinpä yhdistyksen jo vuotta 1964 koskevaan kerto-
mukseen kirjattiin: Uittajainyhdistyksen johtokunnassa on kä-
sitelty niitä vaikeuksia, joita yhteisuitto on kohdannut lähinnä 
Päijänteen vesistöalueella ja jotka tulevat puunkuljetuksen kal-
listumisen muodossa aiheuttamaan huomattavia kansantalou-
dellisia tappioita. Uiton taantuma ja kilpailukyvyn heiken-
tyminen säilyivät esillä seuraavina vuosina niin yhdistyksen 
kuin myös uittopäällikköjaoston kokouksissa. Puheenjohta-
ja Stolpe samoin kuin hänen seuraajansa Tapio Varis toivat 
asian selkeästi esille avatessaan vuosien 1966 ja 1967 vuosi-
kokoukset. Stolpe totesi metsäteollisuuden elävän murros-
kautta, mikä tulisi tuntumaan myös uitossa. On pelättävis-
sä, että uusia toimintamuotoja kehitettäessä tehdään taloudel-
liset laskelmat yksistään lähiaikaa ajatellen. Uiton suhteen on 
virhepäätelmiä tehty monesti ja niiden vaikutus jää usein pysy-
väiseksi. Uitto ei tarvitse puolustusta omaa tarvettaan varten, 
mutta sen tarjoamat palvelukset on punnittava kokonaisuuden 
kannalta edullisinta lopputulosta silmälläpitäen. 

Varis puolestaan arvioi, että viime aikoina tehdyt rat-
kaisut autokuljetuksen hyväksi olivat merkinneet ainakin 
25 milj. markan (40 milj. €) nousua teollisuuden vuotui-
siin kuljetuskustannuksiin. Uitosta luopuminen ei olekaan 
tapahtunut kustannussyistä, vaan sen vuoksi, että uiton so-
peuttaminen puunhankinnan muuhun kehitykseen on vii-
västynyt ja uittomahdollisuus on eräin paikoin sen vuoksi ko-
konaan hävinnyt. Uiton ajantasallapito olisi viime vuosina 
vaatinut huomattavia investointeja, huomattavia uiton ta-
vallisesti vaatimiin verrattuna, vaikka ei mitenkään huomat-
tavia kuljetusinvestointeihin yleensä verrattuina. Tällä Varis 
viittasi hankkeisiin saattaa erityisesti Kokemäen- ja Kymi-
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joen vesistöt nippu-uittokelpoisiksi; hankkeiden edellyt-
tämät väyläinvestoinnit olivat kuitenkin toteuttamatta tai 
pahasti myöhässä. Variksen mielestä tiedon puute oli ol-
lut osasyy uiton kokemiin vaikeuksiin, mutta uskoi kui-
tenkin – sinisilmäisesti – että yhdistyksen toteuttama ”tie-
dotusisku” tulisi muuttamaan tilanteen. Uskon, että uiton 
viimeaikaiset, paikoin suoranaiseksi kriisiksikin kehittyneet 
pulmat voidaan voittaa ja että uitto voi edelleen osoittautua 
yhtä tärkeäksi tekijäksi metsäteollisuutemme ja koko kansan-
taloutemme palveluksessa kuin se on ennenkin ollut. Vaikka 
Varis puhuikin virkansa puolesta, hän oli osittain oikeas-
sa. – Vuonna 1996, jolloin Nils Stolpe jätti puheenjohtajan 
paikkansa 16 vuoden jälkeen, hänet kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseneksi.

Vuoden 1969 vuosikokous pidettiin 17. huhtikuuta Ra-
kennusmestarien talossa Helsingissä. Paikalla oli noin 40 
jäsentä, ja edellisvuonna puheenjohtajaksi valittu uitto-
päällikkö Elias Purhonen jatkoi  avauksessaan edeltäjän-
sä linjaa. (Jostain syystä Variksen puheeenjohtajuuskausi 
jäi vain kahden vuoden mittaiseksi.) Siitä kirjattiin koko-
uspöytäkirjaan mm.: Avaaja totesi uittoyhdistysten uittosuo-
ritteen ja puumäärien laskeneen edellisestä vuodesta noin 9 
% ja että suurimmillaan uitot olivat maassamme 1964, jos-
ta lähtien niissä on ollut vähenemistä. Että kehitys on täl-
lainen, vaikka uitto kustannusmielessä pystyy kilpailemaan 
minkä kuljetusmuodon kanssa tahansa osoittaa, että kuljetus-
tavan valintaan vaikuttavat muut kuin varsinaisen kuljetus-
vaiheen kustannustekijät. Myönteisistä asioista puhuja mai-
nitsi uittokustannusten pysymisen  ennallaan sekä Kuurnan 
uittosulun ja Kallioisen ja Katerman nippu-uittolaitosten ra-
kennustöiden alkamisen. Purhonen muisti myös mainita 
yhteisuiton ja lähes kaiken uiton päättymisen Kokemäen-
joen vesistössä sekä että kiusallista huomiota on kuluneen 
vuoden aikana herättänyt se, että rautatielaitoksen taholta on 
sen oman kannattavuuden ja työllisyyden parantamiseksi or-
ganisoitu kamppanja muiden kuljetusmuotojen pään menok-
si. Myönteistä oli kuitenkin VR:n suositus jakaa kuljetuk-
set niille kuljetusmuodoille, joille ne parhaiten kuuluvat; 
niinpä hän ”tosiuittajana” lisäsi: On kuitenkin ilmeistä, että 
uittajat eivät voine olla yksimielisiä VR:n kanssa siitä, mille 
liikennemuodolle raakapuun kuljetusten katsotaan luonnos-
taan kuuluvan.

Toimintakertomuksessa kuvattiin yhdistyksen muu-
ta toimintaa lyhyesti: Kauppa- ja teollisuusministeriölle on 

annettu sen pyytämä lausunto meriturvallisuuskomitean mie-
tinnöstä. Johtokunta on kiinnittänyt huomiota ja eräissä ta-
pauksissa oikaissut sanomalehdissä olleita vääriä ja uittotoi-
mintaa vahingoittavia kirjoituksia. 

Vuoden 1969 aikana käynnistyi vesihallintoa koskevan 
lainsäädännön valmistelu, minkä yhteydessä myös Purho-
nen oli kuultavana eduskunnan laki- ja talousvaliokunnas-
sa. Hän totesi aluksi että ns. suurella yleisöllä ja jopa kan-
sanedustajillakin näyttää olevan sellainen käsitys, että uitto 
on kuoleva kuljetusmuoto. Hän kiisti tämän ilmoittaen, että 
millään kelvollisella nippuväylällä eivät uitot ole tietääkseni 
loppuneet, ja esim. Saimaan vesistöalueella ovat uitetut puu-
määrät tuntuvasti kasvaneet. Saimaan osalta näin olikin, 
mutta Kokemäenjoen vesistössä tilanne oli toinen; ehkäpä 
vesistö ei Purhosen mielestä ollutkaan ”kelvollinen” nip-
pu-uittoon uudesta Pispalan nipputunnelista huolimatta. 
– Uusi vesihallintolaki tuli voimaan vuonna 1970 ja myös 
uusi Vesihallitus aloitti toimintansa saman vuoden heinä-
kuussa. 

1970-luku: rationalisoinnin aikaa
Johtokunta kirjasi yhdistyksen vuoden 1970 toimintaker-
tomukseen, että niin johtokunnalla kuin myös uittopäälli-
köiden jaostolla oli ollut kolme kokousta. Jaosto oli myös 
järjestänyt kesäretkeilyn Savonlinnan ympäristöön. Muu 
jäsenkunta oli päässyt osallistumaan niin kevät- kuin syys-
metsäpäivien yhteydessä pidettyihin esitelmätilaisuuksiin. 
Kertomukseen kirjattiin myös perinteiseen tapaan ”yhte-
ys ulkomaihin”: Entiseen tapaan on yhteyksiä pidetty skan-
dinavisiin uittajiin ja edustajia on kutsuttu kokouksiin ja ret-
keilyihin.

Vuoden lopulla johtokunta päätti lopettaa vuosikirjan 
julkaisemisen, joten samana vuonna ilmestynyt ”Vuosikir-
ja 1969” jäi lajinsa viimeiseksi. Lopetuspäätöstä voi pitää 
ymmärrettävänä, olihan julkaisu muodostunut jo pitkään 
taloudelliseksi rasitukseksi, eikä siihen enää ollut helppoa 
saada uittoaiheisia kirjoituksia. Päätöksen yhteydessä to-
dettiin, että esitelmät ja muut julkisuuteen tarkoitetut esi-
telmät pyritään saamaan julkaistuksi alan ammattilehdissä. 

Vuonna 1972 oli kulunut 60 vuotta yhdistyksen perus-
tamisesta. Merkkipäivää vietettiin ”työn merkeissä”, kuten 
puheenjohtaja Purhonen totesi vuosikokouksen avaukses-
saan; tosin illalla juhlittiin perinteiseen tapaan Adlonis-
sa. Hänellä oli sekä hyviä että huonoja viestejä kerrottava-
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naan. Edellisiin kuului kaksi isoa ja valmistumassa olevaa 
väylänparannushanketta, Pielisjoki ja Varkaus–Kuopio-sy-
väväylä, sekä viranomaisten ymmärryksen kasvaminen uit-
toa kohtaan. Aivan erityisesti minua henkilökohtaisesti ilah-
duttaa se, että Merenkulkuhallituksen ja uiton sekä uittajien 
väliset suhteet, jotka aikaisemmin ovat olleet varsin viileät, 
ovat kuluneen vuoden aikana oleellisesti parantuneet. Tar-
kemmin hän ei kuitenkaan asiaa selostanut.

Huonoihin uutisiin kuului uiton saama kielteinen jul-
kisuus tiedotusvälineissä, erityisesti lehdistössä. Purhosen 
mukaan pahinta oli Hymy-lehden julkaisema artikkeli Pie-
lisjoen uittokanavasta, jota lehti oli nimittänyt ”Hölmölän 
kanavaksi”. Lehden mukaan sen rakentamiseen käytetyt 
varat eivät pystyneet tuomaan mitään hyötyä veronmak-
sajille, vaan olivat aiheuttamassa työttömyyttä pohjoiskar-
jalaisille kuorma-autoilijoille. Ehkä hymyilemme Hymyleh-
delle, ja hymyiltäväksihän se kai on tarkoitettukin, mutta sen 
ja muiden samantapaisten lehtien levikki on niin valtava – 
Hymylläkin lähes 450.000 – ettei niiden jakama tieto voi olla 
vaikuttamatta kansalaisten mielipiteisiin ja kannanottoihin. 
Johtokunta oli katsonut kuitenkin viisaimmaksi jättää täl-
laiset kirjoitukset omaan arvoonsa ja uskoa, että täydelliseen 
asiantuntemattomuuteen taikka vääristelyihin perustuvat tie-
dot ennen pitkää tukehtuvat omaan mahdottomuuteensa. 

Vielä harmillisempina Purhonen piti metsätalouden 
oman väen uittoa vähätteleviä kannanottoja, joista hän ot-
ti tällä kertaa esille ”Tapion Taskukirjan” uusimmassa pai-
noksessa olleen kaukokuljetusartikkelin väliotsikon ”Uitto 
– häviävä kuljetusmuoto?” Puheenjohtajan toteamus tästä 
”asiattomuudesta” saattoi kuitenkin yllättää kuulijat: Vaik-
ka puhuminen häviävästä kuljetusmuodosta olisi uiton yhtey-
dessä kuinkakin totta ja siinä mielessä perusteltua, näyttää 
uiton kuoleminen kuitenkin tapahtuvan siksi hitaasti, että 
tällaisen oivalluksen olisi hyvin kerinnyt tuoda esille Tapion 
Taskukirjan seuraavassakin painoksessa.

Purhosen mukaan johtokunta oli käsitellyt tiedotusasi-
aa useaan otteeseen ja vakuutti toimenpiteitäkin saadun 
aikaan. Niistä hän mainitsi yhdistyksen julkaiseman tie-
dotuslehtisen ”Uitto – taloudellinen raakapuun kuljetus-
muoto”, joka tosin oli ilmestynyt jo viisi vuotta aikaisem-
min, sekä muun tiedotusmateriaalin tuottamisen: Viime 
vuonna hankittiin pari uittoaiheista, informatiivista kuva-
laattaa, jotka matriiseiksi monistettuna jaettiin uittajille, etu-
päässä uittoyhdistyksille esim. kannatusilmoituksiin perustu-

vassa PR-toiminnassa käytettäväksi. Puheenjohtaja myönsi, 
etteivät nämä toimet saattaneet olla riittäviä, mutta valit-
teli samalla, miten vaikeaa oli saada asiantuntijakirjoituk-
sia lehtien palstoille.

Myös vuonna 1973 kiinnitettiin huomiota tiedotukseen 
ja siihen kouluttautumiseen; liekö aloite tullut yhdistyksen 
uudelta sihteeriltä, Ilmo Rinkiseltä? Vuosikertomuksessa 
kuvattiin asiaa näin: Vuoden 1973 aikana pyrittiin organi-
soimaan uiton tiedotustoimintaa. Tarkoituksena on ollut li-
sätä tiedottamisvalmiutta ja hakea kanavia tiedon saattami-
seksi julkisuuteen. Resurssien kokoamiseksi on ollut järkevää 
kehittää tiedotusta yhdessä RASILAn kanssa. Niinpä 17.10. 
kokoontui ensimmäisen kerran idearyhmä, johon kuuluvat 
puh.joht. Purhonen, RASILAn puh. joht. Roitto ja sihtee-
ri Rinkinen sekä kolme tiedotusalan ammattimiestä. Tiedo-
tusvalmiuden kehittämiseksi järjesti yhdistys yhdessä MTV:n 
AV-keskuksen kanssa kaksipäiväisen esiintymiskurssin, jolla 
oli 12 osanottajaa. Kurssista saadut kokemukset olivat erittäin 
myönteiset. Vuoden vaihteessa oli suunnitteilla RASILAn jär-
jestämänä toinen kurssi sekä jatkokurssi. Miten kurssien anti 
saatiin hyödynnetyksi, on vaikea arvioida, mutta tottahan 
on, että uitto on aina kiehtonut tiedostusvälineitä ”eksoot-
tisuudellaan”  selvästi muita metsätöitä enemmän.

Rinkisellä oli toinenkin idea tiedotustoiminnan kehittä-
miseksi. Sen mukaan uittoyhdistyksiltä pyydettäisiin kul-
takin 3 000 markkaa (2 700 €) käytettäväksi kirjoituspalkki-
oina tai muuten uittoa tukevaan tiedostustoimintaan. Johto-
kunta hyväksyi esityksen kesäkuussa 1974, mutta kuinka 
moni yhdistys suostui tämän melko suuren avustuksen an-
tamiseen, ei ole tullut selvitetyksi; ei myöskään mitä tällä 
rahalla saatiin aikaan. – Viestintäponnistuksiin voitaneen 
lukea myös osallistuminen ”Kuljetus -73” -näyttelyyn Met-
sätehon kanssa yhteisellä osastolla. Vastaavassa näyttelyssä 
oli oltu jo kolme vuotta aikaisemmin, silloin Puunjalostus-
teollisuuden Keskusliiton kanssa. Metsätehon tekemässä 
näyttelykritiikissä ”kylmän” näyttelyosaston ansiot todet-
tiin vaatimattomiksi.

Rinkisen toinen, vielä ”hurjempi” esitys koski laivavä-
en talvityöllistämistä, jonka lääkkeeksi Rinkinen esitti yri-
tyksen perustamista kelopohjaisten tuotteiden valmistami-
seen. Todettiin, että yritystoiminnan aloittaminen edellyttäi-
si päätoimista vetäjää ja 50 000–100 000 markan pääomaa pe-
rusedellytysten selvittämiseksi. Sellaiseen ei sentään lähdetty, 
ja voi varmaan sanoa onneksi, sillä Metsähallituksen myö-
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hempi hanke koko lailla vastaavalla yrittämisalalla ei muo-
dostunut menestystarinaksi. 

Vuonna 1973 yhdistys myös retkeili – edustajiensa vä-
lityksellä. Alkukesästä käytiin Ruotsissa: Kesäkuun 18–20. 
päivinä Klaraälvens Flottningsförening järjesti retkeilyn toi-
mialueelleen Höljen voimalaitokselta Lusten erottelulle. Jär-
jestelyt ja ohjelma olivat erinomaiset, ja retkelle osallistui kuu-
si johtokunnan jäsentä. Elokuussa oli vuorossa kotimaa: 
Elokuun 15. ja 16. päivinä järjesti Pohjois-Karjalan Uittoyh-
distys päälliköiden jaoston kesäretkeilyn. Erinomaisesti hoi-
dettu retki ulottui Joensuusta Lieksaan ja Kolille. Retkeen 
osallistui mm. koko johtokunta.

Vuonna 1974 puolestaan oli esillä hanke yhteisen laki-
miehen palkkaamisesta uittoyhdistyksille, koska todettiin 
yhdistyksissä esiintyvän paljon sellaisia lakiasioita, jotka 
olisi pyrittävä hoitamaan yhdenmukaisesti keskenään ris-
tiriitaisten ennakkotapausten välttämiseksi. Asiaa käsitel-
tiin niin johtokunnassa kuin uittopäälliköiden jaostossa, 
minkä jälkeen asiaa valmistelemaan nimettiin pieni työ-
ryhmä. Tämä totesi, että yhteisen lakimiehen palkkaaminen 
olisi tarpeellista ja perusteltua sen vuoksi, että näköpiirissä on 
erittäin paljon uittosääntöjen uusimis- ja lakkauttamis- sekä 
voimalaitos- ja säännöstelyhankkeita, joiden yhteydessä uit-
toon liittyvien kysymysten tehokas ja taloudellinen hoitami-
nen on välttämätöntä.

Työryhmä kuitenkin totesi, ettei täyspäiväiselle lakimie-
helle olisi riittävästi töitä, joten tulisi pyrkiä osatoimisen 
lakimiehen palkkaamiseen. Hänelle maksettaisiin pieneh-
kö peruspalkka, ja varsinaiset toimeksiannot hoitaisi ku-
kin tarvitsija hänen kanssaan erikseen, ”tietyllä alennuk-
sella”. Johtokunnalla oli myös kaksi ehdokasta tehtävään: 
metsänhoitaja, varatuomari Arvi Aaltonen ja oikeust. toht. 
Kaarlo Ståhlberg; kumpaakaan ei ilmeisesti valittu, aina-
kaan ei asiasta ole tämän jälkeen mainintoja. – Enso-Gut-
zeitin varatuomari Juhani Lahermaasta tuli sittemmin uit-
tajien yhteisesti käyttämä asiantuntija; hän toimi joitakin 
vuosia myös yhdistyksen johtokunnassa.

Vuoden 1975 kokouksen Purhonen joutui avaamaan ko-
ko lailla synkissä tunnelmissa: talvi oli ollut huono, mi-
kä yhdessä metsäteollisuudessa alkaneen taantuman kans-
sa aiheutti uittomäärien tuntuvaa vähentymistä. Myöskään 
energiakriisi ei ollut parantanut uiton kilpailukykyä sii-
nä määrin kuin olisi odottanut. Lisäksi uittajien vaikeuk-
sia lisätiin myös valtiovallan toimin, niin että miltei kes-

keytymättömänä nauhana on valmistumassa lakitekstiä, jo-
ka vain poikkeustapauksisssa on omiaan edistämään työnan-
tajan ja yrittäjän pyrkimyksiä. Useimmissa tapauksissa uudet 
lainsäännökset vaikeuttavat työnantajan asemaa, rajoittavat 
hänen toimintamahdollisuuksiaan ja lisäävät töitä ja kus-
tannuksia. Puheenjohtaja toivoikin, että uittajat jaksaisi-
vat valppaasti seurata kehitystä ja käyttää vaikutusvaltaan-
sa, jotta saataisiin pelastetuksi edes se, mitä tällä hetkellä on 
vielä pelastettavissa.

Vuoden ”voittotillle” voitaneen laskea se, että yhdistys 
teki Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-teknilliselle yh-
teistoimintakomitealle esityksen uittoa koskevan retkeilyn 
ja siihen liittyvän symposiumin järjestämiseksi Neuvosto-
liittoon. Esitys hyväksyttiin ja symposiumin aiheeksi mää-
riteltiin ”Pyöreän puutavaran ja hakkeen vesikuljetuksen 
tämänhetkinen tila ja kehitysnäkymät”. Symposium ja ret-
keily toteutui kesällä 1976 ja siihen osallistui Uittajainyh-
distyksestä 8-jäseninen delegaatio. Nämä kanssakäymiset 
jatkuivat myöhemminkin. Vuonna 1981 käytiin rajan ta-
kana ja seuraavana vuonna kävi neuvostoliittolaisvaltuus-
kunta Suomessa; vuonna 1983 suomalaisuittajat vierailivat 
jälleen Erno Pitkälän johdolla Neuvostoliitossa, aiheena oli 
”Nuorrutettujen puomikettinkien ja muoviköysien käytön 
tutkiminen puutavaran uitossa”. Näiden suomalaismatko-
jen kertomukset julkaistiin Metsätehon katsauksissa.

Vuonna 1977 yhdistykselle kutsuttiin kaksi uutta kun-
niajäsentä, jotka olivat uittopäällikkö Tapio Varis sekä hä-
nen ruotsalainen kollegansa Bo Lundén. 

Vuoden 1978 kokouksen jälkeen yhdistyksen sihteeri 
Ilmo Rinkinen esitelmöi aiheenaan ”Uitto – kansantalo-
udellinen vaihtoehto”. Samana vuonna ilmestyi Metsäte-
hon ja SITRA:n toimesta julkaisu ”Raakapuun uiton kil-
pailukyky”, jossa sama aihe käsiteltiin merkittävästi pe-
rusteellisemmin. Yhdistys piti lokakuussa ylimääräisen 

Vuonna 1977 yhdistykselle  
kutsuttiin kaksi uutta kunnia- 

jäsentä, jotka olivat uittopäällikkö 
Tapio Varis sekä hänen ruotsa-
lainen kollegansa Bo Lundén. 
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kokouksen, jossa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt 
toisen kerran; niiden käsittely oikeusministeriössä vei ai-
kaa kuitenkin niin kauan, että ne saatiin voimaan vasta 
vuonna 1980.

Vuosi 1979 oli lamavuosien jälkeen uitollekin hieman 
parempi. Se näkyi – tosin siitä riippumatta – myös yhdis-
tyksen toiminnassa. Puheenjohtaja Purhonen otti esiin 
kaksi hieman isompaa asiaa vuosikokouksen avaukses-
saan. Ensimmäinen koski IUFRO:n vesitiekuljetussym-
posiumia, johon osallistui runsaan kotimaisen osanotta-
jajoukon lisäksi 22 ulkomaalaista vierasta, Kiinaa ja Ka-
nadaa myöten. Yhdistys kantoi yhdessä Helsingin Yliopis-
ton Metsäteknologian laitoksen kanssa päävastuun IUF-
ROn kansainvälisen puutavaran vesikuljetussympioosin jär-
jestelyistä. Sympioosi toteutettiin kesä–heinäkuun vaihteessa 
Lappeenrannan–Joensuun suunnalla. Järjestelyt sitoivat vuo-
den alkupuoliskolla verrattain paljon varsinkin yhdistyksen 
sihteerin ja toimiston aikaa, mutta monet muutkin yhdis-
tyksen jäsenet olivat sympioosin etukäteisjärjestelyissä tiiviis-

ti mukana ja vastasivat pääosiltaan sympioosin aikana sen 
käytännön järjestelyistä. Symposiumista valmistui 316-si-
vuinen julkaisu, mutta siitä tuskin oli konkreettista hyö-
tyä kotimaan uittajille.

Toinen iso asia koski MTK:n kanssa pidettyä neuvottelua, 
jota Purhonen luonnehti harppaukseksi yhteisyön kehittämi-
sessä, mikä on jo pitkään ollut yhdistyksemme tavoitteena, mut-
ta jossa käytännön toimenpiteet ovat kuitenkin syystä tai toises-
ta vuosi vuodelta lykkääntyneet. Toki järjestöjen välistä yhteis-
työtä oli jossain määrin harjoitettu aikaisemminkin; esimer-
kiksi 1970-luvun puolessavälissä MTK ja Uittajainyhdistys 
olivat löytäneet toisensa vesilain 5. pykälän uudistamisasias-
sa. Samalla yhdistys oli antanut tukensa – toisin kuin aikai-
semmin – MTK:n vaatimukselle, että se saisi nimetä metsän-
omistajien edustajan uittoyhdistysten hallitukseen. Vaatimus 
ei mennyt kuitenkaan eduskunnassa täysin läpi, sillä piiri-
metsälautakunnat määrättiin nimeäjäksi. Yhteistyö MTK:n 
kanssa oli jatkunut myös syksyllä 1977 järjestetyn ”Vesistöt-
uitto-kalatalous” -seminaarin järjestelyissä.

Näissä syksyn 1979 neuvotteluissa oli todettu uittajien ja 
yksityismetsänomistajien intressit samansuuntaisiksi harvo-
ja poikkeuksia lukuun ottamatta. Näihin poikkeuksiin todet-
tiin kuuluvan mm. ranta-alueiden käyttäminen ja lunastami-
nen uittotarkoituksiin, sillä yksityisillä rannanomistajilla on 
useissa tapauksissa täysin erilainen käsitys ranta-alueiden ar-
vosta ja uittotoiminnan vaikutuksesta siihen kuin uiton edus-
tajilla. Toinen näkemysero koski teollisuuden puuvarasto-
ja. MTK:n edustajat katsoivat, että suuret puuvarastot teolli-
suuden käsissä on metsänomistajien kannalta vaarallinen ase 
puutavaran hinnoista ja toimitusehdoista neuvoteltaessa. Yksi-
mielisiä oltiin sitä vastoin Purhosen mukaan viidestä asiasta:

• Uitto tulisi ottaa huomioon metsäteiden suunnittelussa.

• Uittoonajossa tulisi lyhyillä matkoilla käyttää enenevästi  
 maataloustraktoreita; myös hankintakauppoja tulisi lisätä.

• Uittotöissä tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan pai- 
 kallista maaseutuväestöä.

• MTK:n edustajien tulisi seutukaavaliittojen hallinnossa  
 tukea uittoa vesien käytön suunnittelussa.

• Metsänomistajajärjestöjen edustajien tulisi toimia met- 

Sotien jälkeen Metsähallituksesta tuli tärkeä uittoväylien rakentaja ja 
1960-luvulla virasto vastasi kahdesta kolmasosasta Suomessa tehdyis-
tä uittoväylätöistä. Siksi uittajien kannatti olla väleissä Metsävaltion 
miehiin. Metsähallituksen ylijohtaja Martti Lappi-Seppälä ja Kymin 
Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Tapio Varis tutustumassa Metsähalli-
tuksen uusimaan Kalkkisten nippu-uittokanavaan vuonna 1964. (Ky-
min Uittoyhdistys)



8 7S O T I E N  J Ä L K E I N E N  A I K A

Kimolan uittokanava yhdistää Konniveden ja Jaalan Pyhäjärven Kymi-
joen yläjuoksulla. Sen länsipää on Iitin Vuolenkoskella ja itäpää Kouvo-
lan (Jaalan) Kimolassa. Seitsemän kilometriä pitkä kanava rakennettiin 
helpottamaan puutavaran uittoa Päijänteeltä Kymijoen varren tehtai-
siin. Kanava oikaisi niin sanotun Kymijoen mutkan ja sen varrella olevat 
Vuolenkosken ja Mankalan voimalaitokset; samalla se lyhensi uittomat-
kaa lähes 30 kilometriä. Kimolan kanavassa ei ole sulkuja, vaan järvien 
valise vedenpinnan tasaa kallionleikkaukseen rakennettu 12 metriä kor-
kea pato, jonka alapuolelle niput (kaksi kerrallaan) siirrettiin nosturilla. 
Alakanavasta tukit jatkoivat matkaansa virtauksen myötä ensin noin 20 
metriä pitkän kalliotunnelin läpi ja sitten avokanavaa pitkin kohti Pyhä-
järveä. Kanavalla on leveyttä kahden nipun jonon eli nippusäikeen ver-
ran. Kanava oli suunniteltu rakennettavaksi jo 1800-luvun lopulla, mut-
ta rakentamiseen päästiin vasta vuonna 1962. TVH:n rakennuttama ka-
nava valmistui vuonna 1966.  Kanava oli käytössä vuoteen 2002. (Suomen 
ilmakuva Oy; Järvi-Suomen Uittoyhdistys)

 sänomistajien edustajina uittoyhdistysten hallituksessa.
Yhteistyötä päätettiin jatkaa ja lisäksi teetättää puolueeton 
tutkimus veteenpudotuspaikkojen ja rantavarastojen ym-
päristövaikutuksista. Uusista tapaamisista ei kuitenkaan 
ole mainintoja yhdistyksen asiakirjoissa, kuten ei myös-
kään MTK:n vuosikertomuksissa.

1980-luku: taistelua olemassaolosta
Vuonna 1980 tulivat voimaan yhdistyksen uudet, moder-
nisoidut säännöt. Yhdistyksen tarkoitus määriteltiin niissä 
näin: Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää raaka-
puun uiton yleisiä edellytyksiä maassamme sekä toimia alal-
laan jäsentensä teknisen ja taloudellisen tiedon ja yleisten toi-
mintaedellytyksien parantamiseksi.

Alkuosa vastaa koko lailla yhdistyksen aiempia tavoit-
teita, mutta jälkimmäinen, kokonaan uusi osa, mikä kos-
ki yhdistyksen jäsenten teknisen ja taloudellisen tiedon pa-
rantamista, on varsin ”ideologinen”, eikä lienee liioiteltua 
sanoa, ettei se yhdistyksen elinaikana juurikaan päässyt to-
teutumaan, tuskinpa sitä edes tosissaan yritettiinkään.

Myös keinot tavoitteiden toteuttamiseksi määriteltiin 
aiempaa yksityiskohtaisemmin, ja niitäkin voi pitää hie-
man ”maailmaasyleilevinä”:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. pyrkii vaikuttamaan kirjelmin, neuvotteluin ym. tavoin  
 alan lainsäädännön ja muiden säännösten valmisteluun,  
 toteuttamiseen ja soveltamiseen,

2. seuraa ja edistää eri tavoin alan teknistä ja taloudellista  
 kehitystä sekä alan tutkimusta ja koulutusta,
3.  toimii yhdyssiteenä kotimaisten uittajayhteisöjen välillä,

4. pitää yhteyksiä alan kotimaisiin, ulkomaisiin ja kansain- 
 välisiin yhteisöihin ja elimiin sekä mahdollisuuksien mu- 
 kaan osallistuu niiden työhön,

5. tiedottaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja,

6. järjestää jäsenilleen alan kokouksia, retkeilyjä ja esitelmiä 
 ym. vastaavia tilaisuuksia sekä

7. toimii muilla vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen  
 toteuttamiseksi.
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Lisäksi sääntömuutos demokratisoi hallituksen (ent. joh-
tokunta) valintaa: vuosikokous valitsi suoraan puheenjoh-
tajan ja hallituksen seitsemän jäsentä.

1970-luvulla oli vakiintunut käytännöksi pitää vuosiko-
kous Metsäviikolla keskiviikkoaamupäivisin, samassa pai-
kassa Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n (ent. Yksityismet-
sänhoitajayhdistys) kanssa, vuorotellen järjestystä vaihtaen. 
Kokousten välillä tai niiden jälkeen oli yhteinen esitelmä-
osuus, ja tilaisuuden päätyttyä suuri osa myös Uittajain-
yhdistyksen jäsenistä kiirehti kello 12 alkaville metsänhoi-
tajien kurssilounaille. Myös kokouspaikka oli vaihtunut: 
enää ei kokouksia pidetty kulttuurihistoriallisella Säätyta-
lolla, vaan enimmäkseen Helsingin eri elokuvateattereissa, 
viimeksi usean vuoden ajan Maximissa. Pehmeät teatteri-

tuolit kompensoivat toisaalta ainakin Säätytalon puutuoli-
en kovuutta. Muutaman kerran kokoonnuttiin Rakennus-
mestarien talolla, joka oli ehtinyt tulla monelle uittajalle 
muutenkin tutuksi ”Vanhan Maestron” iltapalveluistaan.

Metsäviikon ohjelman muututtua 1980-luvun lopulla tii-
viimmäksi ja vähemmän osallistujaystävälliseksi, niin Uitta-
jainyhdistyksen kuin Teollisuuden Metsänhoitajienkin ko-
koukset ryhdyttiin pitämään maanantai-iltapäivisin yleen-
sä samassa paikassa kuin valtaosa Metsäpäivien muistakin 
tilaisuuksista. Kun vauraampi sisaryhdistys lisäsi kokouksia 
seuranneen esitelmätilaisuuden jälkeen ohjelmaan – ylee-
ensä ”ystäväyrityksen” sponsoroiman – cocktail-tilaisuuden, 
myös ”köyhempi” kumppani pääsi niistä osalliseksi; Teolli-
suuden Metsänhoitajat oli järjestänyt vastaavan iltatilaisuu-

Uivat pudotuslaiturit eli nippulat tulivat ranta- ja saarimetsien niputukseen 1970-luvulla. Sitä ennen oli niputettu jäällä, rannalla tai vedes-
sä kehikkojen, runkolaiturien ja uittokehien tai muiden niputuslaitteiden avulla. Kuvan nippula on Tehdaspuun saarityömaalla Punkaharjul-
la kesällä 1979. (UPM)  
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den aiemminkin, mutta erillään vuosikokouksesta. (Ehkä on 
kuitenkin myönnettävä, että niin tarjoilun määrä kuin laa-
tukin oli päässyt tässä vaiheessa tuntuvasti heikentymään.)

Avatessan vuoden 1980 kokouksen Purhonen saattoi to-
deta teollisuuden puunkäytön nousseen edellisvuonna en-
nätyslukemiin. Uittomäärien kasvu oli jäänyt kuitenkin 
selvästi vähemmäksi, minkä puhuja katsoi johtuneen sii-
tä, että lamavuosina oli jouduttu puuvarastoja pienentä-
mään ja samalla siirtymään nopeampien kuljetusmuotojen 
käyttöön, mitä oli jatkunut vielä olojen normalisoiduttua. 
Uiton kustannuskehitys oli kuitenkin ollut myönteinen: 
vaikka polttoainekustannukset olivat kohonneet 30 % ja 
palkat yli 10 %, uittoyhdistysten uittokustannukset olivat 
kohonneet keskimäärin ainoastaan 3 %. 

Johtokunnan päätöksellä oli vuoden teemaksi valittu ”Uit-
to ja matkailu”, mikä näkyi vuosikokouksen lähes samanni-
misenä esitelmänä, jonka piti Matkailun Edistämiskeskuk-
sen johtaja Bengt Pihlström. Vaikkei matkailu näkynytkään 
tämän enempää yhdistyksen toiminnassa, vuosi oli muuten 
tavallista vilkkaampi, minkä todisti myös nelisivuiseksi kas-
vanut toimintakertomus. Siinä todettiin mm., että yhdistys 
on edelleen vaikuttanut alaan liittyvän lainsäädännön ja sii-
hen verrattavien säännösten valmisteluun sekä yhdistyksenä et-
tä hallituksen jäsenten ja jäsentensä välityksellä. Tällaisia olivat 
laivojen miehitystoimikunta, merimiesasiain neuvottelukun-

Vuoden 1981 pohjoismainen uittoretkeily suuntautui Kemijoelle pai-
kallisen uittoyhdistyksen 80-vuotisen taipaleen kunniaksi. Retkeilijät 
kuuntelevat Kemijokisuun törmällä selostusta erottelusta. Edessä oi-
kealla Klarjoen uittopäällikkö Bo Lundén ja Umeåjoen uittopäällik-
kö Hans Båth, edessä vasemmalla yli-insinööri Veikko Lammassaari 
ympäristöministeriöstä (mustat housut). Hänestä toinen oikealla Met-
sähallituksen insinööriosaston toimistopäällikkö Tero Toivonen (vasen 
käsi ylhäällä) ja seuraavana kädet puuskassa Piteå-, Luleå- ja Kalixjo-
kien uittopäällikkö  Tage Sjöberg. Oikealla ylhäällä metsänhoitaja 
Erkki Snellman Kemijoen Uittoyhdistyksestä. (Lauri Hemmi; Lusto)

Uittohallintotoimikunta tutustumassa Kemijoen erotteluun vuonna 
1976 Kemijoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Antti Mustosen joh-
dolla; Mustosen takana toimikunnan puheenjohtaja, vanhempi hal-
litussihteeri Seppo Havu, ja edessä vasemmalla Vesihallituksen osasto-
päällikkö Veikko Lammassaari, suuri uiton ystävä. Elias Purhonen oli 
toimikunnassa uittajien edustajina. Toimikunnan tuli laatia ehdotus 
miten valtiolle kuuluvien uittoasioiden hoito järjestettäisiin silloista 
tarkoituksenmukaisemmin sekä missä määrin tarkoituksenmukaista 
oli valtion osallistuminen uittoväylien kuntoonpano- ja kunnossapito-
töihin. Jälkimmäisen kysymyksen osalta toimikunta katsoi, että ”val-
tion tulisi olla valmis suorittamaan kaikki tarpeelliset ja kannatta-
vat uittoväylätyöt”. (Elias Purhonen; Lusto, Elias Purhosen kokoelma)

Avatessan vuoden 1980 kokouksen Purhonen saattoi todeta teollisuuden 
puunkäytön nousseen edellisvuonna ennätyslukemiin.
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Suomalainen uittovaltuuskunta (kaikki Uittajainyhdistyksen kanta-
via voimia) vieraili Kiinassa kesällä 1981 runsaan kahden viikon ajan. 
Kuvassa suomalaiset isäntineen, takarivissä oikealla Elias Purhonen, 
hänen edessään Antti Alameri sekä Antti Mustonen keskellä edessä. 
Ryhmän neljäs, Ilmo Rinkinen toimi kuvanottajana. – Himalajal-
ta tulevilla latvajoilla puut uitettiin irtouittona, joka muuttui aika-
naan jokiuitoksi; ryhmän käymässä Dadu-joen kohteessa kulki jopa 
800 tukkia minuutissa; vastuut olivat sen mukaiset. Pääjoille tultaes-
sa tukeista tehtiin eräänlainen ristilautta, joka muistutti Tornionjo-
en laskuja. Lautta sidottiin bambuköysillä ja lautan päälle tukkilaiset 
kyhäsivät majansa. Dieselhinaajat hinasivat lauttoja, mutta Jangtse-
joelle tultaessa hinaajat muuttuivat 2 000 hevosvoiman höyryhinaa-
jiksi. Joilla oli runsaasti liikennettä sekä voimalaitoksia, jotka ohitet-
tiin sulkujen avulla. Kuvassa lautta menossa sulkuun. (Antti Alameri)

ta ja laivatyöturvallisuuslautakunta, joissa yhdistyksellä oli 
tai oli ollut edustajansa, kuten myös Merenkulkuhallituksen 
laivoja koskevissa työryhmissä. 

Samana vuonna oli kuitenkin myös uittomatkailua, sil-
lä Suomen ja Kiinan valtioiden tieteellis-teknisen toimi-
kunnan puitteissa suomalainen uittovaltuuskunta vieraili 
Kiinassa kesällä 1981. Valtuuskuntaan kuuluivat uittoneu-
vokset Elias Purhonen ja Antti Mustonen, Enso-Gutzeitin 
hankintajohtaja Antti Alameri sekä Rasilan toimitusjohta-
ja Ilmo Rinkinen. Matkalla tutustuttiin Jangtseen laskevi-
en Dadu- ja Ming-jokien uittoon sekä esiteltiin seminaa-
riosuudessa suomalaista uittoa. Retkeläiset laativat kaksi ja 
puoli viikkoa kestäneestä matkasta kertomuksen, jossa on 
48 sivua ja 245 valokuvaa. Kiinassa kerrottiin olevan uitto-
väyliä 57 000 km, joista hinauskelpoisia 20 000 km. Järjes-
telyt olivat uskomattomat. Koko matkan ajan kuljimme nel-
jän auton karavaanissa: ensin armeijan jeeppi sotilaineen ja 
kivääreineen, sitten kolme ilmastoitua pienbussia, joista en-
simmäisessä keittiötarvikkeet, toisessa viisi kokkia ja kolman-
nessa me, toteaa Antti Alameri tätä kirjaa varten laatimas-
saan tiivistelmässä valtuuskunnan matkakertomuksesta.

Vuonna 1978 perustettu Uiton kehittämisryhmä (UI-
KE), jossa oli viranomaisten, teollisuuden ja uittajien edus-
tus, oli saanut mietintönsä valmiiksi. Ryhmän tehtävänä 
oli ollut selvittää uiton taloudellinen käyttöalue raakapuun 
kaukokuljetuksissa sekä esittää keinoja uiton käyttömahdolli-
suuksia rajoittavien tekijöiden poistamiseksi ja uittokustan-
nuksien alentamiseksi. Laajahkon mietinnön ehkä konk-
reettisimmat suositukset kohdistuivat tutkimukseen, kou-
lutukseen ja uittoalustyyppien kehittämiseen, mutta nii-
denkin toteuttamisen ja etenkin toteutumisen voinee sa-
noa jääneen vähäiseksi; näin siitäkin huolimatta, että UI-
KE jatkoi työtään seuraamalla suosituksien toteutumista.

UIKE:n suosituksiin kuului myös perustaa yhteistyöelin 
uittoa koskevan tutkimustyön koordinoimiseksi sekä päällek-
käisyyden välttämiseksi. Tehtävä osoitettiin maa- ja metsäta-
lousministeriölle, jonka metsäosaston osastopäällikkö Ta-
pio Korpela, yhdistyksen jäsen, kokosikin keväällä 1981 – 
sopivan seestymisajan jälkeen – kolmesta metsäprofessoris-
ta sekä yhdistyksen sihteerista koostuneen työryhmän vir-
kahuoneeseensa ja julisti ryhmän UIKE:n tarkoittamak-
si yhteistyöelimeksi, tosin ”luonteeltaan epäviralliseksi”. 
Työryhmän ensimmäisen kokouksen päätökseksi tuli että 
ensimmäisenä tehtävänä on koota tiedot vireillä olevista alan 



9 1S O T I E N  J Ä L K E I N E N  A I K A

Uittajat olivat ahkeria talvellakin. Kuvassa Kemijoen Uittoyhdistyk-
sen työvaliokunta tarkastamassa Autiomukan uittolanssia Kittilässä 
maaliskuussa 1981. Edessä metsänhoitaja Unto Korhonen, ja hänen ta-
kanaan uittopäällikkö Antti Mustonen, josta oikealle metsänhoitajat 
Jorma Heikkilä, Kaarlo Kerhola, Kalevi Mikkonen, Jaakko Koskinen 
ja metsätalousinsinööri Niilo Hangasvaara. Vasemmalla hattunsa hä-
vittänyt Jukka Ouni. (Lauri Hemmi; Lapin metsämuseo)

Ei kestänyt montakaan vuotta 
1990-luvulle tultaessa, kun perin-
teinen nipun pudotus veteen suo-
raan autosta alkoi olla historiaa. 
Autojen ja peräkärryjen raken-
teet tahtoivat vammautua rajus-
ta nippujen pudotuksesta, eivät-
kä niputkaan aina kestäneet ry-
säystä, ja siksi siirryttiin konepur-
kaukseen. Niput lasketaan peh-
meästi suurilla etukuormaajilla 
tai trukeilla laiturin kautta ve-
teen. Hintavilla koneilla oli tie-
tysti oltava riittävästi työtä, ja 
siksi pudotuslaitureille ajot ryh-
dyttiin keskittämään ja aikatau-
luttamaan. Lisäksi yksi purkuko-
ne hoiti useampia laitureita. Ku-
va Nurmeksen Kannaslahdesta 
kesällä 1991. (UPM)

Suomen ja Kiinan valtioiden  
tieteellis-teknisen toimikunnan 

puitteissa suomalainen  
uittovaltuuskunta vieraili  

Kiinassa kesällä 1981. 

tutkimuksista sekä järjestää tärkeyden ja ajan suhteen Helsin-
gin Yliopiston metsäteknologian laitoksen Suomen Uittajain-
yhdistyksen jäseniltä kokoamat ehdotukset tutkimusaiheiksi. 
– Tutkimusta oli tehty jo muutenkin, eli kertomuksen sa-
noin: Uittoa koskeva tutkimus on ollut vilkkaampaa kuin 
vuosikymmeniin. Tällöin viitattiin niin Metsätehon tutki-
muksiin kuin myös VTT:n selvitykseen ”Uiton niveltä-
minen auto- ja traktorikuljetukseen”. – Korpelan elin jat-
koi toimintaansa harvakseltaan, mutta mitään suurempia 
uittoa koskevia tutkimuksia ei sen toimesta käynnistetty; 
koordinointi toimi kuitenkin riittävän hyvin. 

Uittajainyhdistys oli ollut vuonna 1981 myös avustamas-
sa sisäasianministeriön järjestämää teemapäivää ”Yleispiir-
teinen kaavoitus ja uitto”. Siitä tehty julkaisu jaettiin kai-
kille yhdistyksen jäsenille! – Myös Keitele–Päijänne-kana-
vasta annettiin yhdistyksen julkilausuma.

Vuosina 1981 ja 1983 yhdistys vastasi Metsäviikon vuosi-
kokousesitelmistä. Ensin mainittuna vuonna Vesihallituk-
sen pääjohtaja Simo Jaatisen aiheena oli ”Muutokset ve-
sihallinnon organisaatiossa” ja jälkimmäisenä metsät. lis. 
Reino Pulkin ”Uiton ja puunhankinnan vaihteluiden yh-
teensovittaminen”; Kanadassa asuva Pulkki myös laati ai-
heesta väitöskirjan. – Vuonna 1983 yhdistys sai myös uu-
den puheenjohtajan, kun 15 vuotta yhdistystä luotsannut 
Elias Purhonen jätti paikkansa ja tilalle valittiin Ahlström-
yhtiön metsäpäällikkö Risto Hytönen.



9 2 S O T I E N  J Ä L K E I N E N  A I K A

Uuden puheenjohtajansa innoittamana yhdistys antoi 
kolme lausuntoa eri ministeriöille sekä lähestyi Keskusliit-
toa esityksellä perustaa työryhmä selvittämään raakapuun 
kaukokuljetuksia koskevien tietojen kokoamista, käsittelemis-
tä ja julkaisemista. Lisäksi yhdistys päätti tehdä selvityk-
sen raakapuun osalta kuntien kantamista satamamaksuista 
ja asiaan liittyvistä oikeudellisista päätöksistä. Satamamak-
suasiaa yhdistys selvitti kannattajajäsenilleen suuntaamal-
la kyselyllä. Sen mukaan useimmissa tapauksissa aluksil-
la kuljetetusta puusta, tulevasta tai lähtevästä, perittiin lii-
kennemaksut, mutta sen sijaan uittopuun osalta vain kol-
messa tapauksessa: kaksi kuntaa peri pudotuspaikalta läh-
tevästä uittopuusta ja yksi kunta tehtaalle uittaen tulevasta 
uittopuusta liikennemaksun. 

Yhdistys järjesti asiasta neuvottelun, jossa asiantuntijoina 
olivat varatuomarit Jorma Kauppi ja Juhani Lahermaa. Vaik-
ka asiantuntijoiden mielestä oikeus liikennemaksujen peri-
miseen uittopuulta olikin joiltain osin kyseenalainen, pää-
dyttiin seuraavaan kannanottoon: Todettiin, ettei voida kiis-
tattomasti todeta uitolta perittävän perusteettomasti nykyisiä 
liikennemaksuja ja mahdollisuus ko. maksujen perimisen laaje-
nemiseen asiaa pöyhittäessä on suuri ja näin ollen johtaa perit-
tävien maksujen kasvamiseen moninkertaiseksi nykyiseen me-
nettelytapaan verrattuna. Siitä, miten kannanotto saatettiin 
jäsenistön tietoon, ja miten hyvin sitä noudatettiin, ei ole 
tiedossa.

Myös seuraavat vuodet olivat melkoisen vilkkaita, etenkin 
vuosi 1986, jolloin ympäristöasiat olivat vahvasti esillä. Vuo-
sikokousesitelmän piti ympäristöministeri Matti Ahde ai-
heesta ”Raakapuun kaukokuljetusmuodot ympäristönsuoje-
lun kannalta”; tämä olikin ensimmäinen kerta sitten 1930-lu-
vun Arvi Oksalan päivien, kun ministeri esiintyi yhdistyk-
sen tilaisuudessa. Jo edellisvuonna oli ympäristöministeriön 
edustajille järjestetty retkeily teemalla ”Ympäristö ja uitto”; 
Kymin ja Savon Uittoyhdistysten alueelle suuntautuneella 
kaksipäiväisellä retkeilyllä oli mukana ministeriön ylin joh-
to ministeriä myöten.

Joulukuussa 1986 yhdistys järjesti yhdessä ympäristömi-
nisteriön kanssa seminaarin, nyt teemalla ”Uitto ja ympäris-
tö”. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkeä, ja siellä pidettiin 
viisi ”johtajatason” esitelmää, mm. liikenne- ja ympäristömi-
nisteriöiden kansliapäälliköiden suulla. ”Metsä ja Puu” tote-
si seminaarista kertovan jutun ingressissään: Uittohallinnon 
työnjakoa metsähallituksen ja vesi- sekä ympäristöviranomais-

ten välillä tarkennetaan. Yleisen uittoedun valvonta keskittyy 
metsähallitukselle. Käytöstä poistettujen uittoväylien kunnostuk-
set siirtyvät ympäristöhallinnolle.

Yhdistys myös osallistui vesialan näyttelyyn AQUA-86, 
antoi lausuntoja ja sen edustajat olivat kuultavina eduskun-
nan laki- ja talousvaliokunnassa. Lisäksi yhdistys tutustutti 
valtionhallinnon ylintä johtoa uittokysymyksiin niin Pohjois-
Suomessa kuin etenkin Keski-Suomessa Keitele–Päijänne-ak-
selilla. ”Opetusta” saaneiden joukossa olivat mm. valtiova-
rainministeri Esko Ollila sekä eduskunnan liikenne- ja val-
tiovarainvaliokunnat. Vierailuissa käytettiin jopa helikopteria 
liikuntavälineenä, ei kuitenkaan yhdistyksen kustannuksella! 
Yhdistys toimi muutenkin vain enemmän myötävaikuttaja-
na näissä asianomaisten uittoyhdistysten järjestämissä retkei-
lyissä. Erityisesti Kymin Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Olli 
Pesonius, myös yhdistyksen johtokunnan jäsen, toimi aktiivi-
sena retkeilyjen järjestäjänä; aihetta tuskin tarvitsee mainita.

Edellisvuonna johtokunta oli kutsunut yhdistykselle kol-
me uutta kunniajäsentä, jotka olivat uittoneuvokset Antti 
Mustonen, Elias Purhonen ja Veikko Valkola.

Vuonna 1987 yhdistys täytti 75 vuotta. Juhliminen tapahtui 
työn merkeissä siten, että perinteisen Teollisuuden Metsänhoita-
jat ry:n kanssa yhteisesti järjestettävien kesäopintopäivien pää-
järjestelyvastuu oli Uittajainyhdistyksellä ja aihe uittopainottei-
nen, todettiin vuosikertomuksessa. Opintopäivien eli kesäret-
keilyn yhteydessä julkaistiin tiedotuslehtinen ”Uitto kehitty-
vässä puunhankinnassa”, josta kuten retkeilystäkin kerrotaan 
tuonnempana.

Puheenjohtaja vaihtui vuonna 1988: Risto Hytösen tilal-
le valittiin uittopäällikkö Kaarlo Palmroth. Vuosikokoukses-
sa oli viihdeohjelmana kaksi esitystä. Aluksi yhdistyksen ”sti-
pendiaatti” Lauri Hemmi kertoi matkastaan suureen länteen 
otsikolla ”Lännen suurilta savotoilta Itä-Kanadan irtouitto-
väylille”.  Lisäksi päästiin kotoisillekin irtouittoväylille, kun 
samaisessa Maximissa esitettiin Marjatta Koivulehdon sama-
na vuonna valmistunut hieno elokuva ”Latvoilta jokisuulle”; 
se kuvasi Kemijoen uittoa, koko lailla viime hetkillä. 

Vuonna 1968 valmistunut Saimaan kanava palveli alkuaikoina myös 
uittoa. Puuta hinattiin Saimaalta Suomenlahden rannikkotehtaille, lä-
hinnä Kotkaan. Kanavauittoihin liittyi oma retkeily- ja muu eksotiik-
kansa, joita selviteltiin aina raastupaa myöten. Uitot loppuivat kanavas-
sa 1980-luvulla. Kuvassa kuitupuulauttaa sulutetaan Mälkiällä heinä-
kuussa 1980. Puuta hinattiin kanavassa myös ylöspäin. (Kauko Laine; 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto)
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Koulutustoiminta
Jäsenille esitelmiä ja f i lmejä 
Yhdistys kiinnitti alusta pitäen huomiota jäsenkuntansa 
ammattitaidon edistämiseen. Tässä sovellettiin pääasiassa 
kolmea tapaa: esitelmätilaisuudet, retkeilyt ja julkaisutoi-
minta, joista kahta viimemainittua käsitellään omissa lu-
vuissaan. Esitelmiä pidettiin yhdistyksen kokousten yhtey-
dessä, ja ne muodostivat varmaankin yhdistyksen tärkeim-
män annin koko jäsenistöä ajatellen; niinpä jo vanhoihin 
sääntöihin sisältyi 10 §: Johtokunnan on pidettävä huolta 
siitä, että vuosikokouksessa, mikäli mahdollista pidetään esi-
telmiä. Pykälää myös noudatettiin kiitettävästi, eikä yk-
sistään vuosikokouksessa vaan muissakin kokouksissa, ja 
usein vielä useammankin esitelmän voimin, kuten edellä 
on jo kerrottu. 

Osa esitelmistä julkaistiin alkuvuosina omina ”lentokir-
jasinaan” eli painettuina vihkosina. Myöhemmin 1920-lu-
vulla esitelmiä alettiin julkaista metsäalan aikakausleh-
dissä, lähinnä Metsätaloudellisen Aikakauskirjan uitto- ja 
muissakin numeroissa. Sen jälkeen kun yhdistys alkoi vuo-
desta 1932 alkaen julkaista yhdistyksen omaa vuosikirjaa, 
esitelmät julkaistiin lähes poikkeuksetta niissä.

Myös uittopäällikköjaoston kokouksissa pidettiin esi-
telmiä, jotka Purhosen mukaan olivat kuitenkin hieman 
erilaisia luonteeltaan. Päinvastoin kuin Uittajainyhdistyk-
sen kokouksissa, joissa pidetyt esitelmät ovat yleensä käsitel-
leet uittotoimintaan liittyviä yleisiä, koko jäsenkuntaa kiin-
nostavia kysymyksiä, ovat jaoston piirissä pidettyjen esitelmi-
en ja alustusten aiheet olleet rajoitetumpia, useinkin ammat-
tiuittomiehen jokapäiväiseen työhön liittyvien detaljikysy-
mysten selvittelyä koskevia esityksiä. Kyllä ammattiuittajien 
kysymyksiä käsiteltiin myös yhdistyksen kokousesitelmis-
sä, eivätkä kaikki jaostossa pidetyt esitelmät olleet detalji-
kysymyksen selvittelyä, kuten edellä esitetyt esimerkitkin 
kertovat. – Useimmiten esitelmien pitäjät olivat yhdis-
tyksen jäseniä, mutta ajoittain turvauduttiin myös ulko-
puolisiin asiantuntijoihin sekä ruotsalaisiin ja norjalaisiin 
uittomiehiin. 

Seuraavat lisäpoiminnat kuvannevat esitelmien laajaa 
kirjoa:

A. Benj. Helander. Onko uittopuutavaran kuorimis-  
 ta pidettävä taloudellisesti edullisena. (1915)

Nils Ribbing. Virkesflottningen och kraftverken. (1923)
I.K.D. Lassila. Puutavaran hukkumisesta. (1926)
Ernst Löthner. Om mitt besök vid en av Norges störs- 

 ta flottleder. (1930)
Y. Vuorentaus. Kokemuksia kalojen viljelystä lammi-
 koissa. (1933)
Assar Wichmann. Metsä- ja uittotyöläiset sekä heidän  

 työansionsa. (1939)
K.J. Komsi. Kämppälain uudistamissuunnitelma.  

 (1945)
G. Esseen. Flottledsdammar av armerad betong. (1947)
Risto Eklund. Puutavaralauttojen vetovastuksista ja  

 mahdollisuuksista lauttauksen kehittämiseksi. (1950)
P.V. Pentikäinen. Isohaaran voimalaitoksen aiheutta- 

 ma uusi uittojärjestely. (1951)
A.J. Ronkanen. Puutavaran hoidosta ennen uittoa.  

 (1956)
Arvi Aaltonen. Uittajain näköaloja vesilainsäädäntöä  

 uudistettaessa. (1960)
Veikko Lammassaari. Uitto ja maisemansuojelu.  

 (1970)
Pentti Järvinen. Uiton kalataloudellisista vaikutuksista.
(1977)

Vuodesta 1956 lähtien vuosikokoukseen liittyvät esitelmä-
osuudet ryhdyttiin pitämään yhteisinä Yksityismetsänhoi-
tajayhdistyksen kanssa. Tämä tarkoitti sitä, että aluksi puo-
let (käytännössä usein vain yksi) esitelmistä käsitteli uittoa. 
Ajan myötä kehitys johti vähitellen siihen, että uittoaihei-
sia esityksiä kuultiin entistä harvemmin, ei siis enää vuosit-
tain. Esimerkiksi 1980-luvulla näissä yhteisissä esitelmätilai-
suuksissa oli uitto esillä vain kolme kertaa; viimeksi uitosta 
puhuttiin vuonna 1997, silloinkin vain välillisesti, otsikko-
na näet oli ”Puun kuljetuksen vaihtoehdot”. Osaltaan tähän 
vaikutti myös yhdistyksen sääntöuudistus: esitelmävelvoite 
poistettiin kun säännöt uusittiin vuonna 1980. 
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Osa esitelmistä oli ”kuvitettuja” eli niitä havainnollis-
tettiin esitystilan valkokankaalle heijastetuilla kuvilla, jotka 
aluksi olivat skioptikon- eli eräänlaisia diakuvia, sitten käytet-
tiin termiä varjokuva, kunnes kuvat muuttuivat 1950-luvulla 
vähitellen diakuviksi; myös kirjojen kuvien heijastuskonetta 
käytettiin. 1970-luku toi mukanaan overhead- eli yliolanheit-
timet, mikä merkitsi aikaa myöten esitelmien muuttumista 
ns. ”kalvosulkeisiksi”; niiltä ajoilta on sanontakin ”kalvoton 
mies on kelvoton”. PowerPoint- eli ppt-aikaan ei uittajain esi-
telmissä taidettu päästä; vuosikokousasioissa kylläkin.

Joskus esitelmiä täydennettiin liikkuvalla kuvalla, jot-
ka yleensä olivat esitelmöijän itsensä tai hänen avustajien-
sa tekemiä kaitafilmejä. Ensimmäisen kerran sellainen oli 
esillä jo vuonna 1932, jolloin puheenjohtaja Oksala näytti 
filmin Laatokan-Karjalan uittoväylistä. Filmejä näytettiin 
myös yhdistyksen 25-vuotisjuhlassa sekä vuosikokouksessa 
1939: silloin aiheena oli ”Sallan autosavotta”!

Elävien kuvien esitykset lisääntyivät sotien jälkeen: vuon-
na 1949 esitettiin Metsätehon elokuva ”Purouittoa kunnos-
tetussa väylässä” ja seuraavana vuonna oli ohjelmassa kak-
si ruotsalaisfilmiä: toisessa esiteltiin traktorien käyttöä vie-
rityksessä, toisessa uittotekniikkaa. Kaitafilmauksen yleis-
tyminen 1950-luvulla lisäsi uittofilmien tarjontaa. Purho-
nen kirjoittaa asiasta: Kaitafilmausharrastuksen viime vuo-
sina myös amatöörien keskuudessa suuresti lisäännyttyä ovat 
edellytykset monien uittokysymysten havainnolliseen esittämi-
seen entisestään tuntuvasti parantuneet. Näin ollen on myös 
uittoa koskevia filmiesityksiä viime aikoina voitu tuon tuos-
ta sisällyttää kokousten ohjelmaan. Myöhemmin kaitafilmit 
muuttuivat videoesityksiksi. 

Kaitafilmien ohella yhdistyksen kokouksissa tarjottiin 
jäsenille myös vähän ammattimaisempia filmiesityksiä. Ne 
olivat useimmiten Metsätehon tekemiä 16-millisiä filme-

jä, joista mainittakoon filmit ”Traktoriniputuskokemuk-
sia” ja ”Nippumittapinon tekoa” (1950), ”Autoniputusta 
kesäaikaan” (1951) sekä värimerkkauksesta kertova ”Puuta 
ja väriä” (1954); se oli toinen Metsätehon värifilmi, ensim-
mäinen vuotta aiemmin tehty oli käsitellyt samaa aihetta. 
Muutaman kerran esitettiin ammattilaisten tekemiä lyhyt- 
tai mainoselokuvia, kuten Keskusliiton teettämä ”Made in 
Finland” vuonna 1957.

Metsäteho valmisti kaikkiaan runsaat 30 uittoaiheis-
ta filmiä ja videota. Viimeisin oli vuonna 1980 valmistu-
nut 20-minuuttinen video ”Raakapuun uitto”; toki sen-
kin jälkeen vuonna 1988 tehdyssä videossa ”Saaristometsien 
puunkorjuu” käsiteltiin jonkin verran myös uittoa. Myös 
Uittoteho teki muutamia uittofilmejä. 

Yhdistys seurasi aikaansa ja ryhtyi järjestämään jatko-
koulutusta, tosin varmuudella vain yhden kerran, ja sen 
vielä johtamisessa. Vuonna 1965 järjestettiin näet uittopääl-
liköiden johtamistaidolliset neuvottelupäivät Teollisuu-
den työnjohto-opistolla. Kolmipäiväisen koulutustilaisuu-
den ohjelma oli nimensä mukaisesti johtamiseen keskitty-
nyt, ja poimittakoon ohjelmasta muutama esimerkki:

• Ideologioiden asemasta ja merkityksestä työelämässä  
 (O. Borg)

•  Työnjohdon valintamenetelmistä (L. Pentti)

• Muutosvastarinnan sosiaalipsykologiset tekijät
 (J. Tikkanen)

•  Kommunikaatio ja neuvottelutaito (A. Rautavaara)

Osallistujien määrästä ei ole tietoa, ei myöskään siitä, mitä 
vaikutuksia annetulla koulutuksella oli käytännön uitto-
toimintaan. Voisi kuvitella, ettei juuri sen enempää kuin 
kymmenillä tai varmaankin sadoilla erilaisilla johtamistai-
don nimellä järjestetyillä kursseilla, joihin seuraavien vuo-
sikymmenten aikana tuhlattiin metsäalallakin suunnatto-
mia summia rahaa ja ennen kaikkea työaikaa. Koulutuspal-
velujen järjestäjille nämä Grid-, Kepner-Tregoe-, LIFIM- ja 
monilla muilla ”hienoilla” nimillä järjestetyt kurssit tarjosi-
vat helppoa rahaa.

Uittajainyhdistyksen johtokunta asetti yhdessä RASILA:n 
työvaliokunnan kanssa vuonna 1975 kolmimiehisen toimi-

Elävien kuvien esitykset lisääntyivät 
sotien jälkeen: vuonna 1949  

esitettiin Metsätehon elokuva  
”Purouittoa kunnostetussa väylässä” 

 ja seuraavana vuonna oli ohjel-
massa kaksi ruotsalaisfilmiä.
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kunnan selvittämään uitto-organisaatioiden ja uiton kanssa 
tekemisissä olevien metsäorganisaatioiden henkilöstön kou-
lutustarvetta uittoasioissa. Syyskuussa esityksensä jättänyt 
työryhmä totesi koulutusta tarvittavan kaikissa henkilöstö-
ryhmissä, mutta konkreettiset esitykset jäivät vaisuiksi. Esi-
tystä ja sen jatkotoimia käsitellään työnjohdon yhteydessä. 

Viimeinen jäsenistön koulutusta sivuava merkintä Uit-
tajainyhdistyksen asiakirjoissa on johtokunnan syyskuus-
sa 1979 tekemä päätös, että pyritään järjestämään yhdessä 
YLE/MTV kanssa esiintymiskurssi. Vastaavahan oli järjes-
tetty vuonna 1973. Tämänkään päätöksen toteutumisesta 
eivät aikakirjat kerro.

Uitto metsänhoitajien ja  
insinöörien opetusohjelmissa
Yhdistys kantoi huolta myös niin varsinaisen uittotyöväen 
kuin myös uittoa valvovien viranomaisten ammattiosaami-
sesta. Jälkimmäisten osalta yhdistys asetti jo vuonna 1914 
komitean, joka yhdessä Suomen Metsänhoitoyhdistyksen 
edustajien kanssa ryhtyi selvittämään mihin toimenpiteisiin 
olisi ryhdyttävä niiden insinöörien asiantuntemuksen lisää-
miseksi, jotka joutuvat laatimaan uittosääntöehdotuksia. Ko-
mitea oli yhteydessä Teknilliseen Korkeakouluun ja esitti, 
että korkeakoulun opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuus 
saada opetusta uittoteknologiassa niin teoriassa kuin myös 
käytännössä. Korkeakoulun opettajakollegio hyväksyikin 
vuonna 1916 professori Axel Juseliuksen ja korkeakoulun 
insinööriosaston tekemän ehdotuksen uitto-opetuksen jär-
jestämisestä. Siinä todettiin että huomattava ruotsalainen 
tai norjalainen, uittoon hyvin perehtynyt teknikko kutsutaan 
pitämään Teknillisessä Korkeakoulussa luentosarja uittotek-
niikasta; että järjestetään retkeilyjä huomattavammille uit-
topaikoille ja laitoksille; sekä että asiasta kiinnostuneille opis-
kelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus kesäharjoitte-
luun  käytännöllisen kokemuksen saamiseksi uittotekniikasta 
ja puutavaranuitosta.

Esitys ei kuitenkaan johtanut tätä pitemmälle, mutta 
kuten edellä on kerrottu, senaatin kulkulaitosvaliokunta 
antoi samana vuonna päätöksen, jossa kiinnitettiin huomi-
ota uiton kanssa tekemisiin joutuvien toimitusinsinöörien 
ammattitaitovaatimuksiin.

Insinöörien uitto-opetusasiaan palattiin vuonna 1922, 
jolloin E.J. Koskenmaa (dipl.ins. ja yhdistyksen sihteeri) 
piti vuosikokouksessa alustuksen aiheesta ”Uittotekniik-

kaan perehtyneiden insinöörien tarpeellisuus ja miten oli-
si heidän opetuksensa järjestettävä”. Alustus päättyi esityk-
seen, että Teknilliseen Korkeakouluun olisi perustettava yli-
määräinen uittotekniikan opettajan virka, jonka haltijan 
tehtävänä olisi, paitsi oppilaiden ohjaaminen tälle alalle ja 
heidän opettamisensa, myös välittää heitä uudelle toiminta-
alalleen ja uittotekniikan kehityksen seuraaminen yleensä ja 
uudistusten välittäminen kotimaahan. Kokouksessa kanna-
tettiin alustajan tekemää esitystä ja päätettiin antaa johto-
kunnan tehtäväksi hoitaa esityksen vieminen toteutukseen. 

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, mikä käy ilmi O. Sep-
päsen kuvauksesta hänen 25-vuotiskirjoituksessaan: Uitto-
väylien ja uittotoiminnan virallinen valvonta kuuluu meillä 
tie ja vesirakennushallitukselle ja lähinnä sen alaisille piiri-
insinööreille. Tässä ominaisuudessa joutuvat tie ja vesiraken-
nusinsinöörit aivan ratkaisevalla tavalla vaikuttamaan uitto-
olojen kehitykseen, sillä pääasiassa heidän lausuntojensa pe-
rusteella antaa maaherranvirasto päätöksensä uittosäännöis-
tä, joilla vahvistettuna on lain luonne, ja joilla kulloinkin 
kysymyksessä olevien väylien uitto-olojen kehitys ratkaistaan 
usein vuosikymmeniksi. Näin ollen on toimitusinsinöörien 
tehtävä sangen tärkeä ja edellyttää se melkoista sekä uittotoi-
minnan että uittoon läheisesti liittyvien kysymysten, eritoten 
metsätalouden tuntemusta. Yleisesti on tunnettua, että tie ja 
vesirakennusinsinööreille Teknillisessä Korkeakoulussa annet-
tu opetus näistä asioista on ollut sangen heikkoa. Se on supis-
tunut yksinomaan toisen aineen yhteydessä annettuun teoreet-
tiseen ja yleispiirteiseen uittotoimen selvittelyyn. Pääpaino on 
kohdistettu teoreettiseen uittorakennetekniikkaan. Uittotoi-
minnan yhä laajentuessa on kuitenkin tilanne vuosi vuodelta 
yhä enemmän kehittynyt siihen suuntaan, ettei väylien raken-
taminen sinänsä muodosta tärkeintä osaa uittoalalla, vaan 
on siksi muodostunut yhä enemmän itse uittotyön suorittami-
nen ja organisoiminen entistä edullisemmaksi. Tämän vuok-
si vaaditaan niiltä henkilöiltä, jotka virkansa puolesta joutu-
vat vaikuttamaan tähän kehitykseen, yhä perusteellisempaa 
ja monipuolisempaa alan tuntemusta.

Tilanne oli Seppäsen mukaan kuitenkin kohentumassa: 
V. 1929 yhdistys kääntyi uudelleen Teknillisen Korkeakoulun 
opettajakunnan puoleen, selostaen kirjallisesti tilanteen kestä-
mättömyyttä. Tämäkään ei johtanut mihinkään, ennen kuin 
vasta v. 1936, jonka vuoden syyslukukaudesta lähtien on Tek-
nillisessä Korkeakoulussa ollut ylimääräinen uitto-opetuksen 
suomenkielinen opettaja.  
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Metsänhoitajien kohdalla tilanne oli toinen. Jo Ed-
mund von Bergin vuoden 1858 raportissa käsiteltiin ”met-
sänhoitokunnan järjestämistä”. Metsänhoitajien työtehtä-
vistä Berg totesi: Jos siellä siis tullaan tekemään muitakin, 
kuin suorastansa metsänhoito-taiteellisia ja metsänhoito-kei-
nollisia [”forst-tekniska och forst-teknologiska”] töitä, niin-
kuin e.m. metsäteitä rakentamaan ja pienempiä ojia perk-
kaamaan lauttausvesiksi, taikka jos tarpeelliseksi katsotaan 
kruununvaroilla soita y.m.s., niin pitää yli-metsänhoitajan 
johdattaa ja metsänhoitajan toimeen panna nämä työt. Näi-
hin tehtäviin heidän tuli saada koulutusta.

Sitä myös annettiin. Uitto oli opetusaineena alusta pi-
täen Evon metsäopistossa ja myös siihen liittyvä harjoit-
telu. Näin myös jatkui opetuksen siirryttyä Helsingin yli-
opistoon; uittoa opetettiin metsäteknologian yhteydessä ja 
opetuksesta vastasi yliopiston metsänhoitaja, jollaisena toi-
mi aluksi A. Benj. Helander vuosina 1910–19. Uittoharjoit-
telua oli noihin aikoihin vain 10–12 päivää, ja myös itse uit-
toteknologinen opetus jäi melko vähäiseksi. Niinpä A.K. 
Cajanderin johtama valtionmetsäkomitea ehdotti vuon-
na 1920 metsäopetusta koskevassa mietinnön osassa uittoa 
omaksi oppiaineekseen. Sekä valtion että varsinkin yksityis-
palveluksessa joutuvat metsänhoitajat siksi yleisesti johtamaan 
lauttausta – m.m. on usea lauttauspäälliköistä metsänhoitaja 
– että on välttämätöntä heidän saada tässä aineessa ammat-
timiehen opetusta. Lauttaus käsittää niin paljon muulle met-
säteknologialle vieraita asioita, ettei sen opettaminen metsä-
teknologian yhteydessä voi menestyä, vaan tarvitaan sen opet-
tamiseen ammatti-insinööri. Näin ei käynyt, eikä varsinais-
ta metsäteknologian professuuria saatu ennen kuin vasta 
vuonna 1930 (täytettiin 1932); sittenkään uiton osuus ope-
tuksesta ei paljoa lisääntynyt. – Metsäteknologia säilyi lap-
sipuolen asemassa myös metsäntutkimuksessa: esimerkiksi 
Metsätieteellisessä Seurassa vuosina 1909–33 pidetyistä esi-
telmistä ainoastaan 12 eli 4 % käsitteli aihepiiriä.

Lopulta vuonna 1944 metsätutkinnon oppiaineeksi saa-
tiin uitto-, tie- ja rakennustekniikka, jonka aineen ensim-
mäinen opettaja Einari Wuoti perusteli muutosta MA:ssa 
näin: On olemassa monta painavaa syytä, joiden vuoksi uit-
to-, tie- ja rakennustekniikka niminen apuaine on otettu met-
sätutkinnon tutkintovaatimuksiin. Tarkoitus ei suinkaan ole 
ollut tehdä metsänhoitajista tie- ja vesirakennusinsinöörejä 
tai arkkitehtejä, ei edes näiden ammattialojen ”mestareita”. 
Ei liioin ole ollut tarkoituksena, että metsänhoitajat kuunnel-

tuaan mainitun apuaineen luennot ja tentittyään sen voisivat 
syrjäyttää ammattimiehet suorittamasta heille ja yksinomaan 
heille kuuluvia, maallikolle perin vaikeita tehtäviä. Kysymys 
on vain metsätutkinnon opetuksen paremmasta järjestelystä 
ja laajentamisesta siihen määrään, mikä on katsottu tarpeel-
liseksi nykyhetken metsänhoitajiksi opiskeleville. 

Wuoti totesi uuden aineen kuuluneen ennenkin metsä-
teknologian tutkintovaatimuksiin. Tosin on näiden asioiden 
opettaminen jäänyt ajan niukkuudesta johtuen toivottua hei-
kommaksi. Juuri sen vuoksi onkin nämä teknilliset asiat ir-
roitettu erilliseksi apuaineeksi, että metsäteknologian profes-
sorille siten vapautuisi enemmän aikaa itse pääaineen syväl-
lisempään käsittelyyn. Täten voidaan myöskin laajentaa uit-
toa, tierakennusta ja rakennustekniikkaa käsittelevä opetus 
tarkoituksenmukaisemmaksi ja metsänhoitajalta vaadittavaa 
tietomäärää vastaavammaksi. – Osasta metsänhoitajia tuli-
kin ihan kelvollisia uittomiehiä. 

Metsätutkinnon opintovaatimuksia uusittiin 1960-lu-
vun puolivälissä. Metsäteknologia jaettiin kahteen osaan, 
puu- ja metsä/hankintateknologiaan. Tässä yhteydessä tar-
jottiin mahdollisuutta erikoistua myös uittoteknologiaan. 
Professori Kalle Putkisto lähetti tammikuussa 1965 Uit-
tajainyhdistykselle kirjeen, jossa hän tiedusteli yhdistyk-
sen näkemystä asiaan. Mikäli käytännössä esiintyy riittä-
västi tarvetta, olisi uuden metsäteknologian laudatur-arvo-
sana mahdollista jakaa kahteen suuntaan, joista toinen joh-
taisi erikoistumiseen uittokysymysten alalla. Erikoistuminen 
tapahtuisi lähinnä siten, että laudaturin kurssikirjat olisi-
vat uittoteknologian alalta, laudaturtyö sekä seminaariesitel-
mä koskisivat uittoa ja lisäksi laudaturiin vaadittava 4 + 6 = 
10 viikon eli 2.5 kk pituinen erikoisharjoittelu suoritettaisiin 
kokonaisuudessaan uittotehtävissä. Putkisto myös tiedusteli, 
montako nuorta metsänhoitajaa uitto tulisi tarvitsemaan 
vuosittain täydennyksekseen. Yhdistyksen taholta vastat-
tiin, että uittoyhdistyksillä on niin niukasti metsänhoita-
jien täydennystarvetta, ettei ole syytä järjestää mitään eri-
tyistä koulutusohjelmaa heitä varten.

Viipurin sahateollisuuskoulusta Varparannalle
Yhdistys kiinnitti huomiota myös alemman metsäammat-
tikunnan uitto-osaamiseen, vaikkei se Bergin mielestä tar-
vinnut erityistä koulutusta. Vartio- ja apulaisväestö ei tarvit-
se mitään tieteellistä oppia. Niiltä sopinee korkeintansa vaatia, 
että taitavat lukea, kirjoittaa ja vähän lukuakin laskea. Halu 
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ja hartaus asiaan, raitis ruumis ja uskollisuus palveluksessa, 
ovat tähdellisimmät omaisuudet, joita vartio-miehiltä tuleepi 
vaatia. Metsänhoitaja jakakoon heille ei ainoastansa käskyjä, 
mutta myöskin opetuksia heidän palvelustöistään.

Onneksi Bergin neuvoa ei kuunneltu, ja kun metsän-
vartijoiden koulutus alkoi Evolla vuonna 1876, opetusta 
annettiin myös uitossa, lähinnä harjoitustöiden muodos-
sa. Määrällisesti uiton opetus jäi kuitenkin vähäksi; esimer-
kiksi vuonna 1890 Evon oppilaat saivat käytännön ope-
tusta yhteensä lähes 3 000 päivää, ja tästä oltiin tukinui-
tossa ainoastaan 59 päivää, miilunpoltossakin oltiin peräti 
655 päivää. Kun metsänvartijakouluja tuli lisää 1900-luvun 
alussa, niissäkin uittoa sisältyi aina vuotuisiin harjoitustöi-
hin, väliin ihan merkittävästi.

Silti uittotyönjohtajien koulutuksesta puhuttiin paljon 
1910-luvulta alkaen. Uittopäällikkö Arvi Oksala käsitteli 
aihetta Metsäviikolla vuonna 1925. Hänen mielestään uitto 
tarvitsi ammattitaitoista työnjohtoa ja työntekijöitä, mut-
ta näiden koulutus oli järjestämättä. Täytyy todeta, että täs-
sä suhteessa ei meidän maassamme ole juuri mitään tehty. Työ 
on saanut neuvoa tekijänsä ylimmistä uittotyönjohtajista ja 
päälliköistä aina alimpaan työmieheen saakka. Onhan sitä 
näinkin toimeentultu. Kokemus on hyvä koulu, mutta se ei 
ole aina halvin koulu.

Oksalan mielestä koulutuksessa oli puutteita joka tasol-
la. Työnjohtopuolella oli tilanne kuitenkin hieman paran-
tunut, sillä Viipuriin oli perustettu vuonna 1921 Suomen 
Sahateollisuuskoulu, jossa oli myös uiton opetussuunta. 
Yhdistys oli ollut vahvasti vaikuttamassa tämän yksityisen 
koulun syntyyn, ja insinööri Koskenmaa tervehtikin yhdis-
tyksen vuosikertomuksessa koulun tuloa mm. näin: Lau-
suen koulun tervetulleeksi yhdistyksen toiminta-alueelle ja sen 
tarkoitusperiä edistämään, on yhdistyksellä syytä toivoa, että 
uittotoimen opetus, joka nykyisin on vielä väliaikaisella kan-
nalla, saadaan järjestetyksi koulussa tarkoituksenmukaiseksi. 
Koulun toiminnan kautta ehkä saadaan vähitellen poistetuk-
si kipeä puute kykenevistä uittotyönjohtajista. Kunhan vielä 
saadaan tie- ja vesirakennusinsinöörien uittotekniikan opetus 
laajennetuksi, on taas päästy huomattava askel eteenpäin yh-
distyksen toiminnassa.

Kokemukset Viipurin koulusta olivat vielä vuonna 1925 
niukkoja, mutta Oksala, joka toimi koulussa uiton opet-
tajana, uskoi, että aikaa voittaen tullaan varmaankin kou-
lun vaikutus tuntemaan. Koulun metsä- ja uittotyönjoh-

tajaosastolla uitto-opetusta annettiin neljä tuntia viikossa 
ja lisäksi vielä tunti uittolainsäädäntöä. – Seppäsen mie-
lestä yksi koulu ei kuitenkaan riittänyt paikkaamaan kou-
lutusvajetta, ja kun hän esitelmöi vuoden 1935 kokoukses-
sa ”Latvavesien uittotyönjohtajavaatimuksista” hän totesi 
”alemman uittopäällystön” koulutuksen edelleen vajavai-
seksi ja esitti, että yhdistys ryhtyisi asiassa toimenpiteisiin. 
Mitään päätöstä ei kokous kuitenkaan asiassa tehnyt. 

Vuonna 1955 johtokunta päätti ”tavallaan” osallistua uit-
totyönjohtajien jatkokoulutukseen. Metsä- ja Uittotyön-
johtajien Liitto oli lähettänyt yhdistykselle kirjeen, jossa 
tiedusteltiin mahdollisuutta liiton jäsenten osallistua yh-
distyksen esitelmätilaisuuksiin Metsäviikolla. Päätettiin, et-
tä uittotyönjohtajat ovat tervetulleita Suomen Uittajainyh-
distyksen kokoukseen virallisten asioiden jälkeen. Missä mää-
rin tilaisuutta käytettiin hyväksi, siitä ei ole mainintoja – 
tuskin paljoakaan.

Yhdistyksen vuoden 1975 koulutustyöryhmä kiinnitti huo-
miota uittotyönjohdon koulutukseen erityisesti irtouitto-
alueilla, mistä todettiin ryhmän muistiossa: Työnjohdon 
ammatillisen pohjakoulutuksen tulisi perustua osaksi käytän-
nössä saatuun kokemukseen ja harjaantumiseen sekä olla yh-
distettyä uitto- ja metsätyönjohdon koulutusta. Se tulisi jär-
jestää alueittainen tarve huomioon ottaen ammattikasvatus-
hallituksen alaisissa väliasteen oppilaitoksissa ja kursseilla yh-
teistoiminnassa uittajien, uittoyhdistysten ja niiden jäsenten 
kanssa. Lisäksi työryhmä esitti, että koulutuksen järjestä-
mistä varten tulisi perustaa uusi työryhmä Metsäteollisuu-
den Keskusliiton kanssa. Ottaen huomioon voimavarojen 
rajallisuus tulisi toteutusjärjestykseen panna erityistä painoa. 

Ryhmää ei perustettu, mutta koulutusasian käsittelyä 
jatkettiin tämänkin jälkeen yhdistyksen piirissä – ainakin 
vielä kerran. Vuoden 1977 lopulla koulutuksen suunnit-
telu annettiin apulaisuittopäällikkö Arvo Peipon tehtä-
väksi. Tämä ryhtyi laatimaan aiheeseen liittyvää koulu-

Yhdistyksen vuoden 1975  
koulutustyöryhmä kiinnitti  
huomiota uittotyönjohdon  

koulutukseen erityisesti  
irtouittoalueilla.
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tuspakettia, ja johtokunnan nimeämä koulutustyöryh-
mä (Eino Sarnila, Erkki Snellman, Ilmo Rinkinen) se-
kä yli-insinööri Heikki Pertovaara toimivat työssä Pei-
pon apuna. Jo tätä ennen helmikuussa 1977 johtokunta 
oli tiedustellut Metsäteollisuuden Työnantajaliitolta tä-
män valmiutta osallistua uittokoulutuksen järjestelyihin 
– kaiketi turhaan. 

Koulutusasiaan tuli mukaan myös uiton kehittämisryh-
mä, UIKE, ja koulutusasiasta kertyi mapillinen asiakirjo-
ja yhdistyksen arkistoon. Toiminnan eräänlaisena huipen-
tumana oli Itä-Savon metsäkoululla huhtikuussa 1980 jär-
jestetty uittokoulutusseminaari, johon osallistui parisen-
kymmentä uiton kanssa tekemisissä olevaa metsänhoitajaa 
lähinnä uittoyhdistyksistä ja metsäyhtiöistä. Seminaarissa 
pyrittiin selvittämään, onko uiton esimies- ja työnjohtotason 
ja/tai toisaalta mahdollisesti metsäpään uittoon sidoksissa ole-
van esimies- ja työnjohtajatason keskuudessa sellaisia lisäkou-

lutustarpeita, joita kannattaisi yhteisesti lähteä purkamaan. 
AKH ja Itä-Savon metsäkoulu olisivat valmiit avustamaan 
tällaisen koulutuksen järjestämisessä.

Ilmeisesti seminaarissa päädyttiin siihen, että koulutuk-
seen olisi jonkin verran tarvetta ja päätettiin ryhtyä val-
mistelemaan siihen koulutusohjelmaa. Yhdistyksen puolel-
ta työssä olivat mukana Eino Sarnila ja Ilkka Purhonen. Jär-
jestettiinkö koulutusta, ei ole tiedossa; ainakaan yhdistyk-
sen asiakirjoissa ei asiasta ole mainintoja. Sillä välin oli Pei-
pon koulutusmoniste valmistunut; se sisälsi 48 sivua tekstiä 
sekä noin 200 kuvaa. 

Työntekijäkoulutukseen oli kiinnitetty huomiota ainakin 
jo vuonna 1963, jolloin yhdistys lähetti kirjeen Metsähalli-
tukselle. Siinä esitettiin, että käynnistymässä olevaan met-
sätyömieskoulutukseen sisällytettäisiin myös uitto-opetusta, 
lähinnä yksinkertaisimpien moottoreiden ja koneiden sekä uit-
tovälineiden käytöstä. Toive ei tiettävästi toteutunut.

Retkeilyt olivat uittomiesten koulutusta parhaimmillaan. Uittoyhdistysten järjestämille retkeilyille saattoivat päästä muutkin kuin uittopääl-
likköjaoston jäsenet. Savon Uittoyhdistyksen hallituksen ja työvaliokunnan jäseniä tutustumassa Iisalmen väylään hinaaja Säyneellä elokuussa 
1983, vasemmalta: Hans-Peter Blauberg, Veikko Koskela, Hannu Liljeroos, Kaarlo Palmroth, Niilo Melama, Uuno Kauhanen, Jaakko Hintik-
ka ja Jukka Kunnari. (Elias Purhonen; Lusto, Elias Purhosen kokoelma)
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Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Yhdistyksen ”äänenkannattajat”
O. Seppänen kirjoitti vuonna 1937: Omaksumiensa tarkoi-
tusperien ajamisessa ja työskentelynsä tunnetuksi tekemisessä 
tarvitsi yhdistys avukseen julkista sanaa. Yhdistystoiminnan 
ansiosta oli sen jäsenissä virinnyt siihen saakka maassamme 
sangen vähän harrastettu uittotoiminnan eri puolien tutki-
minen. Näiden tutkimusten tuloksista pidettiin esitelmiä yh-
teisissä kokouksissa, joissa samalla kuullun johdosta innok-
kaasti keskusteltiin ja tuotiin esiin eri tahoilla saavutettuja 
kokemuksia. Oli erittäin tärkeätä, että kaikki tämä saatiin 
säilöön painetussa muodossa ja samassa julkaisussa, samoin 
kuin vähäisen alaa koskevan kirjallisen toiminnan tulokset. 
Maassamme ei silloin ilmestynyt mitään sellaista julkaisua, 
joka jo olisi omaksunut ohjelmaansa nimenomaan myöskin 
kysymyksessä olevan alan. Tosin meilläkin jo oli silloin tällöin 
nähty muutamia yksinäisiä uittoa koskevia kirjoitelmia sil-
loisissa metsätaloudellisissa julkaisuissa, mutta olivat ne perin 
harvinaisia, pääasiassa uutisluontoisia. Kuten sanottu, ala oli 
sangen vähän viljelty. Mieliä kiinnitti näihin aikoihin mel-
kein yksinomaan metsänhoidolliset kysymykset.

Seppänen antaa tialnteesta hieman harhaisen kuvan. Tus-
kin vähäinen uittoa koskevien julkaisujen ja kirjoitusten 
määrä johtui sopivien julkaisujen puutteesta, vaan enem-
mänkin kirjoitusten ja kirjoittajien vähäisyydestä; niitäkin 
kuitenkin oli. Vuoteen 1890 mennessä ei meillä tosin ol-
lut julkaistu montaakaan uittoaiheista kirjoitusta; niistä 
vähistä voi mainita A.J. Malmgrenin kirjasen uitto-olois-
ta Ruotsissa ja Norjassa (1884) sekä Lennart Gripenbergin 
esitelmän ”Om stockflötning i vårt land” (1885). Tietys-
ti jo myös varhaisimmissa metsäalan opaskirjoissa käsitel-
tiin uittoa, kuten C.W. Gyldénin vuoden 1853 ”Suomalai-
sen metsänhoidon oppaassa” oli omana, tosin vain runsaan 
sivun mittaisena lukunaan ”Uitto ja merikuljetus”. Lisäk-
si Suomen Metsänhoitoyhdistyksen Tiedonannoissa (Fins-
ka Forstföreningens Meddelanden) oli alkanut olla myös 
uittoaiheisia kirjoituksia, ensimmäinen sellainen ilmestyi 
vuonna 1884: se oli Emil Forsströmin kirjoitus ”Några för-
hållanden inom Ijo forstinspektions distrikt”. Myös yhdis-
tyksen kokouksissa oli käsitelty uittoa vuodesta 1889 alka-

en ja nämä alustukset – osaksi keskusteluineen – julkaistiin 
myös Tiedonannoissa. Näin jatkui senkin jälkeen kun Tie-
donannot vaihtuivat Metsätaloudelliseksi Aikakauskirjaksi 
(Forstlig Tidskrift) vuonna 1914; sen jälkeen MA:ssa sekä 
muissa metsälehdissä oli jo melkoisen usein ollut uittoai-
heisia kirjoituksia, valtaosa niistä Uittajainyhdistyksen sin-
ne hankkimia. – Lisäksi kaunokirjallisella puolella olivat 
uitosta kirjoittaneet ennen 1900-lukua ainakin Pii (Yrjö 
Soini), Jac. Ahrenberg ja tavallaan myös Teuvo Pakkalakin.

Metsäalan lehtien tarjoamasta palstatilasta huolimatta 
oman uittoaiheisen julkaisun aikaansaaminen kiehtoi vas-
ta perustetun Uittajainyhdistyksen johtomiesten mieliä. 
Kun siihen ei kuitenkaan nähty olevan taloudellisia edelly-
tyksiä, käännettiin katseet Ruotsiin, missä oli alkanut vuo-
den 1912 alussa ilmestyä ”Flottningstidskrift”-niminen ai-
kakausjulkaisu. Sen ensimmäisen numeron avaus kuului 
näin: Härmed öfverlämnas det första häftet af Flottningstid-
skrift till den fackintresserade allmänheten i de nordiska län-
derna. Under förhoppning, ett tidskriften genom en vederhäf-
tig behandling af spörsmålen skall gana skogarnas och vat-
tendragens tillgodogörande, inbjudna vi till medarbetarskap, 
prenumeration och annonsering. Allekirjoittajina olivat ”Re-
daktionen” ja ”Förlaget”. Toimitus koostui Richard Smed-
bergistä, joka oli insinööri (ja majuri) ja innokas uittomies, 
mm. vuonna 1902 perustetun Svenska Flottningschefsfö-
reningenin sihteeri. Tämä yhdistys toimi myös julkaisun 
kustantajana. 

Kuten Smedbergin esipuheesta ilmeni, julkaisu oli alus-
ta pitäen tarkoitettu yhteispohjoismaiseksi ja niinpä toi-
mittaja, samalla kun hän ensimmäisessä kirjoituksessaan 
teki selkoa julkaisun tarkoitusperistä, sisällytti avauskirjoi-
tukseensa muutamia tilastotietoja kolmesta pohjoismaas-
ta. Niiden mukaan uittoväyliä oli tuohon aikaan Ruotsis-
sa 26 000 kilometriä ja Suomessa 15 000 kilometriä; Nor-
jan tiedot puuttuivat.

Flottningstidskriftiä julkaistiin neljä kertaa vuodessa, ja 
lehti oli tarjoutunut uuden suomalaisen yhdistyksen ää-
nenkannattajaksi jo ennen yhdistyksen perustamista. Asiaa 
käsiteltiin yhdistyksen perustamiskokouksessa seuraavasti: 
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7 §. Tukholmassa ilmestyvältä Flottningstidskriftiltä oli saapu-
nut kirjallinen tiedustelu, voisiko ”Yhdistys yleisten uittoetujen 
valvomista varten” katsoa sopivaksi käyttää Flottningstidskrif-
tiä asiakirjojen ja muun kirjallisen toimintansa julkaisuväli-
neenä. Eri henkilöiden lausuttua mielipiteensä asiassa, päätet-
tiin lykätä ratkaisu yhdistyksen tiedoitusvälineestä seuraavaan 
kokoukseen, jolloin kysymys tulee ottaa esityslistalle. Sitä vas-
toin valtuutettiin johtokunta hyväksi katsomallaan tavalla laa-
timaan ja toimittamaan sanoma- ja aikakauslehdille lausunto-
ja yhdistyksen toiminnasta ym. ”Flottningstidskriftin” toimitus 
oli myöskin pyytänyt, että perustava kokous tahtoisi otattaa ryh-
mävalokuvan kokouksessa läsnä olevista henkilöistä, mikä valo-
kuva sittemmin julkaistaisiin lehdessä. Anomus ei johtanut mi-
hinkään toimenpiteisiin.

On yllättävää, ettei valokuvauspyyntöön suostuttu. Oli-
han kokousten kuvaaminen ”ajan tapa”, ja jo ”ensimmäises-
tä” perustamiskokouksesta oli sellainen otettu. ”Flottnings-
tidskriftin” tarjoukseen palattiin vuotta myöhemmin, mis-
tä asiasta Seppänen kirjoitti: Seuraavan vuoden yhdistyksen 
vuosikokouksessa selosti ins. Gripenberg äänenkannattaja kysy-
mystä. Tällöin päättikin kokous valita Tukholmassa ilmestyvän 
”Flottningstidskriftin” äänenkannattajakseen sekä tukea sitä 
taloudellisesti. Sopimus tästä allekirjoitettiin heinäkuussa 1913, 
jolloin vuotuiseksi avustussummaksi määrättiin Rkr. 300:-, 
 joka kuitenkin v. 1920 muutettiin 1.000:- markaksi.

Vaikka virallinen yhteistyö alkoikin vasta vuonna 1913, 
jo lehden ensimmäisessä, keväällä 1912 ilmestyneessä nu-
merossa oli kaksi suomalaisten uittajien lähettämää kirjoi-
tusta. Uittopäällikkö Lennart Frey kirjoitti uiton ajankoh-
taisimmasta ongelmasta Suomessa, uiton ja kalastuksen 
välisistä suhteista sekä ehdotetusta ”kalaverosta” otsikolla 
”Ifrågasatt beskattning af flottgods i Finland”. Lisäksi hyd-
rografisen toimiston johtaja Edv. Blomqvist kirjoitti Suo-
men osuuden kokooma-artikkeliin ”Vuotuisen kevättul-
van edellytykset Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa”. Lehdes-
sä oli myös ruotsalaisen Th. W. Hermelinin kirjoitus uitto-
oloista Suomen ja Ruotsin välisillä rajajoilla.

”Flottningstidskriftin” toisessa numerossa julkaistiin Suo-
men Uittajainyhdistyksen säännöt sekä luettelo 28 suoma-
laisesta, jotka olivat lupautuneet lehden avustajiksi. Heidän 
joukossaan oli muitakin kuin puhtaita uittomiehiä, mm. 
kemian professori O. Aschan, Tilastollisen Päätoimiston 
aktuaari Martti Kovero sekä Tie- ja vesirakennushallituk-
sen johtaja K. Snellman.

Kaikkiaan seitsemän suomalaista ehti kirjoittamaan leh-
den ensimmäisen vuosikerran neljään numeroon yhteensä 
12 kirjoitusta. Niiden sisältö vaihteli Anjalankosken risse-
lipuomista koivun uittokelpoisuuteen. Lisäksi lehden toi-
mittaja kirjoitti tuonnempana lainatun eloisan kuvauksen 
Uittajainyhdistyksen ensimmäisestä kesäretkeilystä.

Seuraavina vuosina suomalaisavustajien into jatkui. Hei-
dän osuutensa lehden kirjoituksista vaihteli 4:n ja 26:n %:n 
välillä; vuosi 1918 edusti ymmärrettävästi minimiä. Seppä-
sen mukaan suomalaisten innokkuuteen vaikutti suuressa 
määrin ”Flottningstidskriftin” toimittaja Richard Smed-
berg, mies, jonka ehtymätön tarmo ja asiantuntemus sekä 
Suomenkin uitto-oloja kohtaan osottama väsymätön harras-
tus on yleisesti tunnettu ja tunnustettu. Useana vuonna myös 
yhdistyksen vuosikokouspöytäkirjat ja vuosikertomukset 
julkaistiin Flottningstidskriftissä.

Maksullinen yhteistyö ”Flottningstidskriftin” kanssa jat-
kui vuoteen 1923, mutta senkin jälkeen suomalaiset uitto-
asiat säilyivät lehden palstoilla. Sama koski myös lehden 
seuraajaa: ”Flottningstidskriftv näet muuttui vuonna 1927 
perustetun Svenska Flottledsförbundetin vuosijulkaisuksi, 
”Svenska Flottledsförbundets Årsbok”. Yhdistyksen ja suo-
malaisten kirjoittaja-avustajien yhteistyö jatkui vuosikir-
jankin kanssa. Esimerkiksi vuoden 1947 vuosikirjan 48:sta 
avustajasta kahdeksan oli Suomesta.

Pelkästään ruotsinkielisen ja Ruotsissa julkaistun am-
mattilehden ei kuitenkaan katsottu palvelevan riittävän hy-
vin maamme uittoväen tarpeita. Se todettiin jo vuosikoko-
uksessa 1913, jolloin yhdistys varasi itselleen oikeuden har-
joittaa julkaisutoimintaa myös ”Suomen Metsänhoitoyh-
distyksen Julkaisuissa” (FFM). Toki FFM:ssä oli jo aikai-
semminkin julkaistu uittoaiheisia kirjoituksia. Seuraavana 
vuonna yhteistyötä päätettiin syventää: yhdistys lupautui 
tukemaan samaista Metsänhoitoyhdistyksen (SMY) julkai-
sua vuosittain 400 markalla. Julkaisu oli kuitenkin muut-

Maksullinen yhteistyö  
”Flottningstidskriftin” kanssa  

jatkui vuoteen 1923, mutta  
senkin jälkeen suomalaiset uitto-
asiat säilyivät lehden palstoilla.
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tanut samana vuonna nimeään: se oli nyt Metsätaloudelli-
nen Aikakauskirja – Forstlig Tidskrift.

Näin jatkettiin vuoteen 1919. Tarve uittoasioita kä-
sittelevän julkaisun aikaansaamiseksi kävi yhä kipeäm-
mäksi, mutta omaa julkaisua ei uskallettu vielä ajatella. 
Kun samaan aikaan valuuttakurssimuutosten seuraukse-
na ”Flottningstidskriftin” tilaajakunta Suomessa vielä su-
pistui, niin yhdistys ryhtyi neuvotteluihin SMY:n kanssa.  

E.J. Koskenmaa, joka oli valittu yhdistyksen sihtee-
riksi vuosikokouksessa 1919 ja joka oli asiassa muutenkin 
aloitteentekijänä, kirjoitti 25. huhtikuuta SMY:lle:

Elävästi käsittäen painetun sanan merkityksen on Yhdis-
tys yleisten uittoetujen valvomista varten maksanut avustus-
ta sen toiminta-alaa lähellä oleville aikakauslehdelle ”Flott-
ningstidskrift” ja Metsätaloudellisen Aikakauskirjan toimi-
tukselle. Siihen nähden kuitenkin, että edellinen ruotsinkie-
lisenä ja kurssin tähden verrattain kalliina ei voi levitä laa-
joihin lauttaustyönjohtaja piireihin, jotka ovat pääasiallises-
ti suomenkielisiä, ja että jälkimmäinen nykyään käsittelee 
varsinaista metsien hoitoa ja käyttöä sekä vain sivuseikka-
na lauttaustoimintaa, on Yhdistyksemme jäsenten keskuudes-
sa harkittu mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä Yhdistyk-
sen tarkoitusperien ajamiseksi entistään tehokkaammin ai-
kakautisissa julkaisuissa. Koska omaa uittojulkaisua pidet-
tiin liian kalliina, Koskenmaa ehdotti, että Metsätaloudel-
lisen Aikakauskirjan (MA) vuosittaisista numeroista kaksi 
varattaisiin lähinnä uittoaiheisten kirjoituksiin, joiden toi-
mittamisista Yhdistyksemme jäsenet tarpeen mukaan vastai-
sivat ja että sanotut numerot voisi kohtuullisesta hinnasta ti-
lata muista numeroista erikseenkin, jolloin on syytä olettaa 
niiden leviävän runsaasti lauttaajain keskuuteen.  

Vuoden 1919 aikana päästiinkin SMY:n kanssa sopi-
mukseen yhdistyksen esittämästä julkaisumallista: vuo-
sittain kaksi MA:n numeroa tulisi sisältämään pääasialli-
sesti uittoaiheisia kirjoituksia, joiden hankkimisesta Uitta-
jainyhdistys lupautui huolehtimaan. Sopimuksen mukaan 
yhdistys sitoutui maksamaan näistä numeroista erillis-
korvauksen, mutta sillä oli myös oikeus ottaa näistä nu-
meroista eripainoksia sekä tarjota ne tilattavaksi erikseen 
määräämällään hinnalla. Yhdistyksen vuoden 1919 kerto-
muksessa – Koskenmaan kirjoittama – voitiinkin tode-
ta: Johtokunta on pitänyt tätä yritystä tehokkaana keino-
na Yhdistyksen tarkoitusperien ajamiseksi ja otaksuttavaa 
on, että tästä pienestä alusta kasvaa yhdistykselle oma ää-

nenkannattaja, paitsi jota mikään yhdistys ei voi elinvoi-
maisesti toimia.

MA:n ”uittonumeroiden” sisällön oli sopimuksen mu-
kaan suunniteltu sisältävän mm.:

•  tietoja lauttauksen kulusta ja lauttausoloista eri osissa maa- 
 tamme;

• tiedonantoja huomattavista uittoväylien parannustöistä  ja 
 uittoteknillisiä kysymyksiä;

• selostuksia käynnissä olevasta vesioikeuslainsäädäntömme  
 uudistamisesta sekä vesioikeuden alalle kuuluvia lakitie- 
 teellisiä kysymyksiä;

• tietoja eri osissa maatamme toimivista lauttausyhdistyksistä  
 ja uittoväylien perkausyhtiöistä sekä lauttausalalla maas- 
 samme toimivista henkilöistä; sekä

• tiedonantoja lauttausoloista ja huomattavista tapahtumista  
 uiton alalta muilta mailta.

Kun vuosikokous siunasi johtokunnan toiminnan, Kos-
kenmaa ryhtyi tämän jälkeen pontevasti hankkimaan niin 
10 markan (4 €) ”uittovuosikertojen” tilauksia kuin myös 
luvattuja kirjoituksia vuoden 1920 uittonumeroihin. Ti-
lauksia saatiinkin noin 300, mutta kirjoitusten hankin-
ta ei sujunut aivan toivotulla tavalla. Vaikka johtokun-
nan jäsenet ja muut sisäpiirin uittajat lupautuivat kirjoit-
tamaan, kirjoituksia kertyi niukasti ja Koskenmaa alkoi 
pyytää avustuksia myös muualta. Helmikuussa 1920 hän 
kirjoitti mm. insinööri G.E. Weismanille Ouluun: Toi-
vomme saada tähän ensimmäiseen numeroon mahdollisim-
man monta kirjoitusta eri osista maata ja että useimmat 
lauttausalalla toimivat miehet siten esiintyisivät. Tietäen 
Sinun hallitsevan olot Pohjois-Suomessa hyvin, pyydän Si-
nua kirjoittamaan jotain lauttaustekniikasta siellä. Pyyn-
tö ei tuottanut tulosta, sillä Weisman oli sairasvuoteella 
ja kuoli pari kuukautta myöhemmin.

Lisäksi Koskenmaa pyysi suurimmilta uittoyhdistyk-
siltä seuraavia, edellistä uittokautta koskevia tietoja:

Millä toimintapiirissänne olevilla väylillä uitetaan puutava-
raa ja kullakin väylällä olleet:
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a) uitettavat puutavaramäärät,

b) uittokustannukset,

c)  maksu uittoyksiköltä,

d)  vesisuhteet y.m. uiton käytännölliseen toimittamiseen  
  vaikuttavat tekijät.

Lisäksi pyydettiin arviota tulevan uittokauden puumää-
ristä. Näissä pyynnöissään Koskenmaalla oli hieman pa-
rempi vastakaiku.

Vuonna 1920 saatiin julkaistuksi vain yksi uittonu-
mero, joka ilmestyi kirjan kaksoisvihkossa 7–8. Siinä oli 
aluksi Koskenmaan selostus yhdistyksestä ja sen toimin-
nasta kuluneen yhdeksän vuoden ajalta. Kirjoittaja kat-
soi yhdistyksen onnistuneen tavoitteidensa edistämisessä: 
Ennen muuta on se koettanut valvoa lauttauksen oikeutet-
tuja etuja muihin elinkeinoihin nähden. Koskenmaa otti 
esille erityisesti kalastusasian sekä toiminnan vesioikeus-
lain tiettyjen kohtien muuttamiseksi. Myös muut yhdis-
tyksen antamat lausunnot kuuluivat saavutusten listal-
le. Voimme sanoa, että toiminta tässä suhteessa on yleensä 
ollut tuloksellista. Lauttausta koskevat rasitukset ovat joko 
kokonaan vältetyt tai on ainakin sattuneita iskuja lieven-
netty.

Lisäksi Koskenmaa nosti esiin yhdistyksen toimin-
nan jäsenkuntansa ammattitaidon kehittämisessä. Sen 
kokouksissa on sanoin ja kuvin valaistu maassamme suori-
tettuja lauttausväylätöitä sekä pidetyillä kesäretkeilyillä on 
käyty niitä luonnossa tarkastamassa. Myös jäsenten keski-
näinen kanssakäyminen oli vilkastunut. Sen sijaan yh-
teistyö muiden Pohjoismaiden kanssa, missä lauttausolot 
ovat kehittyneemmät, oli sodan johdosta jäänyt vähäisek-
si, mitä Koskenmaa pahoitteli, mutta uskoi sen palaa-
van entiseen vilkkauteensa aikojen normalisoiduttua. Si-
tä Koskenmaa piti puutteena, ettei ammattitaidon lisää-
mistä oltu saatu kohdennetuksi alempaan päällystöön ei-
kä laajempiin piireihin. Tämä suuri aukko olisi täytettävä. 
Ensimmäisenä askeleena tällä tiellä on tämän julkaisun 
aikaansaaminen, jota toivottavasti seuraa alkuun päästyä 
useampia. Seuraava suurempi askel on lauttauskäsikirjan 
valmistaminen.  Koskenmaan kirjoituksen ohella uitto-
numerossa oli neljä laajempaa kirjoitusta:

G. Fabricius: Uittoruuhista ja niiden käyttämisestä puro- 
 uittoväyliä kuntoonpantaessa. 

Lennart Frey: Stockflottning i den blivande Kymmene ka- 
 nalen. (lyhyempänä myös suomeksi)

V.H. Kunnas: ”Perkausyhtiöt ” lauttausväyliemme kun- 
 toonpanijoina. 

A.W. Bergh: Iijoen lauttausolot nykyisessä vaiheessaan.

Lisäksi mukana oli muistokirjoitukset G.E. Weismanis-
ta ja H.L. Tammelanderista, pöytäkirja vuosikokoukses-
ta 27.3.1920 sekä muutamia uutisia. Kun kuitenkin moni 
luvattu kirjoitus oli jäänyt tulematta, MA:n ensimmäinen 
uittonumero jäi odotettua vaisummaksi. Silti siinä ”Lehti-
uudistusasiasta” kirjoittanut uittopäällikkö A. Behm, yh-
distyksen puheenjohtaja, totesi toiveikkaasti: Rohkenem-
me pyytää niiden myötävaikutusta siihen, että nämä erikois-
numerot levitettäisiin mahdollisimman laajalle uittajien ja 
etenkin tällä alalla toimivien työnjohtajien keskuuteen. Kos-
kenmaa joutuikin toteamaan yhdsityksen toimintakerto-
muksessa: Koska toimittaminen sattui kaikille kiireelliseen 
työaikaan, ei nide tullut niin laajaksi ja monipuoliseksi kuin 
tällaiselle erikoisteokselle olisi ollut suotavaa.

Vuonna 1921 päästiin jo luvattuun kahden numeron ryt-
miin; lisäksi uittoasioita oli mukana aikakauskirjan muis-
sakin niteissä; mukana oli myös luettelo kaikista voimas-
saolleista uittosäännöistä sekä katsaukset eri uittoyhdistys-
ten toiminnasta. Yhdistyksen kertomuksessa todettiin asi-
asta seuraavasti: Yhdistys on kuluneena vuonna julkaissut 
Metsätaloudellisen Aikakauskirjan puitteissa kaksi lauttaus-
numeroa, joita varten yhdistys on hankkinut kirjoitukset, ot-
tanut osaa toimittamiseen ja maksanut Suomen Metsänhoi-
toyhdistykselle avustusta. Kuluvana vuonna on yhdistys it-
se osakkaana Metsätaloudellista Aikakauskirjaa julkaisevas-
sa yhtymässä, johon sen lisäksi kuuluvat Suomen Metsänhoi-
toyhdistys ja Yksityismetsänhoitajainyhdistys. Yhdistys lupasi 
viime kokouksessa avustaa Aikakauskirjaa kuluvana vuon-
na aina 5 000 :- [1 500 €] markkaan asti. Yhdistyksen toimi-
henkilöiden ja tarmokkaan päätoimittajan yhteisillä ponnis-
tuksilla näyttää Aikakauskirjan julkaiseminen muodostuvan 
kannattavaksi yritykseksi, joten yhdistys nähtävästi säästyi tä-
tä summaa maksamasta. Yhdistyksen osakkaat ovat entises-
tään lukuisammin tilanneet Aikakauskirjaa. Toivoa sopii, et-
tä jäsenet edelleenkin koettavat levittää sitä ja kannattaa sen 
taloutta ilmoituksilla y.m. lailla, jolloin ollaan tilaisuudessa 
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tekemään Aikakauskirja entistään sisältörikkaammaksi ja ke-
hittävämmäksi.

Vuonna 1922 alkoi uusi vaihe MA:n ja yhdistyksen jul-
kaisutoiminnassa. Jo syksyllä 1921 oli SMY kutsunut Uit-
tajainyhdistyksen ja Yksityismetsänhoitajayhdistyksen kes-
kustelemaan MA:n tulevaisuudesta. Neuvottelussa, jos-
sa uittajia edustivat metsäneuvokset Koskenmaa ja Lind-
berg, päädyttiin ratkaisuun, että kaikki kolme yhdistystä 
ryhtyvät vuoden 1922 alusta julkaisemaan yhteisesti Aika-
kauskirjaa. Julkaisun 12:sta numerosta varattiin edelleen-
kin kaksi Uittajainyhdistyksen käyttöön. Tätä vastaan yh-
distys sitoutui tarvittaessa 5 000 markalla tukemaan lehteä. 
Tätä tukea ei kuitenkaan tarvittu, ja yhdistyksen vuosiker-
tomuksessa 1922 todettiin:

Kuluneena vuotena on yhdistys entiseen tapaan ollut osalli-
nen Metsätaloudellisen Aikakauskirjan julkaisemisessa antaen 
Aikakauskirja myös kaksi uittonumeroa. Yhdistyksellä on myös 
ollut Aikakauskirjan johtokunnassa edustajansa ja on yhdistys 
sitoutunut maksamaan tarvittaessa 5 000 markan kannatussum-
man. Kuitenkaan ei tätä summaa tarvitse yhtä vähän nyt kuin 
edellisenäkään vuonna lopullisesti maksaa, sillä Aikakauskir-
ja on pysynyt ilman sitä omilla jaloillaan. Vastaava toimittaja 
on herättänyt kysymyksen Aikakauskirjan jossain määrin huo-
non ulkonäön parantamisesta, mutta varsinkin sisällyksen teke-
misestä aktualisemmaksi ja myöskin liike-elämää seuraavaksi.

Näin toimittiin vuosi 1922. Seuraavana vuonna muo-
dostettiin lehden taakse kustannusyhtiö  Oy Metsätalou-
dellinen Aikakauskirja Ab, ja yhdistys lunasti yhtiön osak-
keita sinä vuonna 5 000 markalla, ja seuraavana vuon-
na niinikään samalla summalla. Kustannusyhtiön osake-
enemmistö säilyi SMY:llä. Vuoden 1923 vuosikokouksessa 
valittiin yhdistyksen puolelta lehden kehittämisryhmään 
H. Nilsen, K. Lindberg ja E.J. Koskenmaa. 

Tämä järjestely tuskin oli syynä siihen, että erillisten uit-
tonumeroiden julkaiseminen loppui, mikä saattoi olla jos-
sain määrin helpotus niin yhdistykselle kuin etenkin sen 
uudelle sihteerille, Ragnar Saxénille. Tosin vuonna 1930 pa-
lattiin pitkän tauon jälkeen uittonumeron julkaisemiseen. 
Uittoaiheisia kirjoituksia oli tuolloin toukokuun numeros-
sa 11 ja lisäksi oli vielä pieniä uittouutisia. Toki myös tällä 
välin oli uittoaiheisia kirjoituksia ollut useimmissa MA:n 
numeroissa normaalin tarjonnan  mukaan. 

Lisäksi muissakin metsäalan julkaisuissa oli ajoittain uit-
toa koskevia kirjoituksia ja uutisia. Esimerkiksi ”Tapiossa” 

oli vuonna 1923 V.H. Kunnaksen kirjoitus ”Uittoväyliem-
me kunnostaminen metsänomistajan kannalta katsottu-
na” ja viisi vuotta myöhemmin  E.J. Koskenmaan ”Puu-
tavaran uitto ja kuljetus”. Myös Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton ”Suomen Puussa” käsiteltiin uittoa: esimer-
kiksi vuonna 1926 oli kaksi uittoaiheista kirjoitusta, vuon-
na 1929 kuusi ja vuonna 1934 viisi kirjoitusta. Käsiteltiin-
pä Suomen Paperi- ja Puutavaralehdessäkin jonkun kerran 
uittoa ja muuta vesitiekuljetusta.

Sen jälkeen kun yhdistys alkoi vuonna 1932 julkaista 
omaa vuosikirjaansa, MA:n merkitys väheni. Toki uittoai-
heisia uutisia julkaistiin lehdessä jatkuvasti, ja väliin myös 
laajempiakin kirjoituksia. Esimerkiksi vuonna 1939 kirjas-
ta lehdeksi muuttuneessa julkaisussa oli seuraavat uitto-
kirjoitukset: E. Karungin ”Ristisaari – kymmenien mil-
joonien tukkien allas”, O. Seppäsen ”Ehdotus uudeksi ve-
sioikeuslaiksi” ja ”Varastoidun puutavaran suojeleminen 
pintasinistymiseltä ja varastolaholta”. Lisäksi lehti julkaisi 
prof. Kyösti Haatajan ”mielenkiintoiseksi” otsikoidun lau-
sunnon yhteisuiton pakollisuudesta; se tuki vahvasti Met-
sähallituksen tiukkaa kantaa asiassa. Joka vuosi ei kuiten-
kaan ollut muuta kuin jokin pienuutinen. Osin lehden ar-
tikkelit käsittelivät samoja aiheita kuin mitä julkaistiin yh-
distyksen vuosikirjassa.

Näin jatkui myös sotien jälkeen; joka vuosi oli jotakin 
uitosta. Vuonna 1949 oli MA:ssa seitsemän uittoaiheista 
kirjoitusta; niihin kuului myös Helsingissä pidetyn Maail-
man metsäkongressin erikoisnumerossa Arvo Kivelän kir-
joitus ”Floating, the Most Important Way of Transporting 
Timber in Finland”. Vuonna 1956 puolestaan MA tarjoili 
uittoa seuraavasti: Arvo Kivelän ”Nippu-uitoista ja nippu-
jen siirtolaitteista” sekä ”Valmet-virrankehitin”, B.J. Kroo-
kin ”Uusi jääniputustapa”, Heikki Pertovaaran ”Koneelli-
sesta erottelusta”, E.A. Siiriäisen ”Puutavaran jäävarastoin-
nista” ja Ilmari Väreen ”Traktoriniputuksesta.” Lisäksi leh-

Valtaosa niin MA:ssa kuin  
muissakin metsälehdissä julkais-

tuista uittokirjoituksista oli  
Uittajainyhdistyksen jäsenten  

kirjoittamia.



1 0 5J U L K A I S U -  J A  T I E D O T U S T O I M I N TA

dessä oli perinteiset katsaukset ”Uittokauden alkaessa” ja 
”Uittokauden päättyessä”. 

Myös muissa metsäalan julkaisuissa, joita oli melkoisen 
viljalti, käsiteltiin uittoa. Esimerkiksi ”Metsämiehessä” oli 
vuonna 1931 S.A. Sohlmanin kirjoitus ”Puun uitto ja kalas-
tus”, ”Metsätaloudessa” vuonna 1938 Kivelän ”Kitkan–Li-
vojärven puutavaransiirtolaitos Posion pitäjässä”, ”Suomen 
Puutaloudessa” vuonna 1959 Jukka Lounavaaran ”Uittaen-
ko vai autolla” sekä ”Metsä- ja uittotyönjohtajassa” vuon-
na 1965 Risto Lindroosin ”Pispalan uittotunnelin uudel-
leen rakentaminen”. Tapion ”Metsälehdessä” uiton voi sa-
noa olleen jokavuotinen aihe, milloin laajemmin, milloin 
suppeammin.

Valtaosa niin MA:ssa kuin muissakin metsälehdissä jul-
kaistuista uittokirjoituksista oli Uittajainyhdistyksen jä-

senten kirjoittamia; selvimmän poikkeuksen teki ”Met-
sälehti”, jonka sisällöstä huomattava osa tuotettiin toimi-
tuksen voimin. Siinä, kuten muissakin aate- ja järjestöleh-
dissä kirjoittajina esiintyi myös käytännön uittomiehiä, ei 
yhdistykseen kuuluvia, voisiko sanoa ”tosi” uittomiehiä; 
taisipa ”Metsänhoitajassakin” olla joskus kirjoitus uitosta.

MA:n merkityksen väheneminen näkyi siinäkin, kun 
vuonna 1928 perustettu Suomen Metsänhoitajaliitto tie-
dusteli vuonna 1937 yhdistyksen halukkuutta myydä omis-
tamansa Metsätaloudellinen Aikakauskirjan osakkeet, sii-
hen vastattiin myöntävästi. Kauppaa ei kuitenkaan synty-
nyt, mutta siitä huolimatta yhdistys luopui paikastaan yh-
tiön johtokunnassa Metsänhoitajaliiton hyväksi, koska yh-
distyksen äänenkannattajana on pääasiassa yhdistyksen vuo-
sikirja. Yhdistys säilyi MA:ta ja sen seuraajaa ”Metsä ja 

Ainakin ennen sotia järjestettyjen retkeilyjen antia pyrittiin levittämään myös tiedotusvälineisiin. Niin tälläkin vuoden 1920 kesäretkeilyllä, jo-
ka suuntautui Pohjois-Karjalaan: paikalliset ”Karjalainen” ja ”Karjalan Maa” uutisoivat tapahtuman. Kuvassa retkeläiset valmistautuvat pa-
laamaan Tiensuun pysäkiltä Lieksaan. Sihteeri E.J. Koskenmaa päätti retkeilyselostuksensa: ”Retken onnistumiseen vaikutti suuressa määrässä 
paikallisten toiminimien ja toimihenkilöiden suuri avuliaisuus ja vieraanvaraisuus. Erityisesti on mainittava W. Gutzeit & Co ja insinööri Hu-
go Larsson, joiden huolenpito punaisena lankana seurasi kautta retken.” (Lusto)



1 0 6 J U L K A I S U -  J A  T I E D O T U S T O I M I N TA

an ainutkertainen. Se on myös ainoa nimimerkki- ja myös 
fiktiivinen kirjoitus: se kertoo 11-vuotiaasta pojasta, joka 
pääsi töihin erään pohjoisen uittojoen erottelulle. Tarina 
saattoi perustua tositapaukseen. 

Vuosikirja ilmestyi seuraavina vuosina samaa sisältöra-
kennetta noudattaen, ja joinakin vuosina vieläkin laajem-
pana. Seppänen saattoikin todeta historiikissaan: Näin on 
vihdoinkin saatu aikaan oloissamme tuiki tärkeä julkaisu, jo-
ka yhteen koottuna antaa suurin piirtein selvän kuvan vuo-
den varrella tapahtuneesta uittotoiminnasta ja niin hyvin ui-
ton kehittämistä kuin uittotoiminnan arvostelemistakin tar-
koittavista julkisesti esitetyistä virtauksista.

Suomen Uittajainyhdistys julkaisi vuosikirjaansa aina 
vuoteen 1970 saakka, jolloin ilmestyi ”Vuosikirja 1969”. 
Ainoastaan sotavuosina jouduttiin vuosittaisesta säännöl-
lisyydestä poikkeamaan, niin että vuodet 1940–41 ja 1942–
44 julkaistiin yhteisniteinä, mistä Purhonen toteaa: Kun 
sotavuosina yhdistyksen toiminta oli verrattain lamassa, niin 
että retkeilyjä ei voitu ollenkaan järjestää ja välttämättömi-
en kokoustenkin pitäminen ja tavanomaisten esitelmien saa-
minen niihin tuotti suuria vaikeuksia, olisivatkin normaaliin 
tapaan toimitetut vuosikirjat jääneet sisällöltään varsin lai-
hoiksi sopivan aineiston vähyyden vuoksi. 

Vuosikirja ilmestyi aluksi niin, että se sisälsi edellisvuo-
den toimintakertomuksen sekä ”nimivuoden” vuosikoko-
uksen pöytäkirjan. Esimerkiksi vuoden 1935 vuosikirja il-
mestyi samana vuonna, ja se sisälsi vuoden 1934 toiminta-
kertomuksen sekä maaliskuussa 1935 pidetyn vuosikokouk-
sen pöytäkirjan. Vuodesta 1945 alkaen tämä rytmi kuitenkin 
hidastui painatuksen osalta vuodella: esimerkiksi vuoden 
1946 kirja, joka sisälsi vuoden 1945 kertomuksen, ilmestyi 
vasta vuonna 1947. (Vuoden 1948 vuosikirjan kohdalla kä-
vi jopa niin, että se ”painatusvaikeuksien vuoksi” ilmestyi 
vasta vuonna 1950, vaikka siinä on painovuodeksi merkitty 
1949; painatusvaikeuksia riitti usein myöhemminkin.)Näin 
jatkui vuosikirjan julkaisemisen loppuun saakka.

Yhdistyksen sihteeri Saxén toimitti alkuvuosina vuo-
sikirjan, mutta vuonna 1937 toimittajana oli O. Seppä-
nen sekä vuosina 1938–41 yhdistyksen apulaissihteeriksi 
nimitetty metsänhoitaja Uuno Nummenmaa. Sotavuo-
sina 1942–45 kirjojen toimittamisen hoiti jälleen sihtee-
ri Saxén, jonka jälkeen metsät. toht. V. Pöntynen, joka 
toimi apulaissihteerinä vuodet 1946–52, hoiti vuosikir-
jan teon, ja vielä sen jälkeenkin. Vuonna 1956 sihteerik-

Puuta” (vuodesta 1969) julkaisseen kustannusyhtiön osak-
kaana loppuun eli vuoteen 1992 saakka. 

Vuosikirja – ”merkkituote” lähes 40 vuoden ajan
Vuonna 1932 Uittajainyhdistys ryhtyi julkaisemaan omaa 
vuosikirjaansa. Hankkeesta oli haaveiltu kauan, mutta ta-
loudelliset edellytykset vuosikirjan toteuttamiseksi oli koettu 
riittämättömiksi. Kimmoke vuosikirjaan lähti uittotilaston 
julkaisemisesta, kuten edellä kerrottiin; tosin vuosien 1928–
29 uittotilastot julkaistiin erillisinä. Vuonna 1931 johtokun-
ta päätti, vaikka elettiinkin pula-aikaa, että vuosien 1930–
31 uittotilastot julkaistaan yhdistyksen omassa vuosikirjassa. 
Siihen sovittiin sisällytettäväksi myös yhdistyksen kokouk-
sissa pidetyt esitelmät, yhdistyksen vuosikertomus ja mui-
ta yhdistystä ja yleensä uittoa koskevia asioita ja kirjoituksia.

Ensimmäinen, sihteeri Saxénin toimittama vuosikirja 
ilmestyi siis vuonna 1932. Se sisälsi 116-sivuisen vuosikirja-
osion sekä lähes yhtä laajan uittotilasto-osuuden, joka kat-
toi vuodet 1930 ja 1931. Vuosikirjaosio sisälsi yhdistyksen 
vuoden 1931 tiiviin toimintakertomuksen (suomeksi), tu-
loslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen (ruot-
siksi), yhdistyksen johtokuntaa ja virkailijoita koskevat tie-
dot, jäsenluettelon per 1.3.1932 (suomeksi ja ruotsiksi), yh-
distyksen säännöt (suomeksi ja ruotsiksi), sihteerin laati-
man yhdistyksen lyhyen historiikin 20:ltä ensimmäiseltä 
vuodelta sekä seuraavat kirjoitukset:

Arvi Oksala: Julkinen keskustelu uittotoiminnasta.
Einar Maliniemi: Uittokustannusten jakoperusteista  

 Tornion–Muonion rajajoilla. 
O. Blumenthal: Flottningskostnadernas beräkning förr  

 och nu.
U. Lehtisalo: Eräitä näkökohtia yhteisuitosta ja yksityi- 

 sestä uitosta.
A. Grönlund - O. Blumenthal: Om flottningsförhållan- 

 dena i Patsjoki 
”Forester”: Topi.
E.A. Löthner: Anordningar för virkets inmatning i flott- 

 ningsränna.

Puheenjohtaja Oksalan kooste julkisuudessa käydystä uit-
toa koskevasta keskustelusta, josta on kerrottu edellä, oli 
monine sanomalehtilainauksineen vuosikirjan laajin, 34-si-
vuinen artikkeli. – Kertomus Topista oli vuosikirjahistori-
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si valittu metsänhoitaja Erno Pitkälä toimitti vuosikirjan 
1960-luvulla.

Vuosikirjan sisältö noudatti loppuun saakka pitkälti en-
simmäisen julkaisun kaavaa, mistä Purhonen toteaa: Kirjan 
lehdiltä tapaamme normaalisti mm. johtokunnan laatiman 
kertomuksen yhdistyksen toiminnasta, vuosikokouksen pöytä-
kirjan, selvityksen yhdistyksen tiliasemasta, tilintarkastajain 
kertomuksen, yhdistyksen jäsenluettelot sekä uittoyhdistysten ja 
uittopäälliköiden nimiluettelot. Sitä paitsi yhdistyksen koko-
uksissa pidetyt uittoaiheiset esitelmät ja alustukset on suurim-
maksi osaksi julkaistu vuosikirjoissa, jotta nämä ajankohtaiset 
ja arvokasta asiatietoa sisältäneet esitykset olisivat painoasus-
sa jäsenten tai muiden asianharrastajien käytettävissä. Lisäksi 
on vuosikirjoihin sisällytetty myös läntisissä naapurimaissam-
me julkaistujen uittoaiheisten artikkelien käännöksiä tai refe-
raatteja.” Tosin viimemainitut jäivät poikkeuksiksi. 

Kuolleitten jäsenten muistokirjoitukset toivat oman ar-
vokkaan lisänsä vuosikirjojen sisältöön. Ne olivat persoo-
nallisia ja sydämestä kirjoitettuja, toisenhenkisiä kuin ny-
kyään esimerkiksi Helsingin Sanomissa sovellettu kaava-
mainen linja; sotilasarvoakaan ei mainittu kuin aiheesta. 
Valitettavasti nekrologien julkaiseminen lopetettiin soti-
en jälkeen; ainoa poikkeus tehtiin vuonna 1949 yhdistyk-
sen pitkäaikaisen puheenjohtajan Arvi Oksalan kohdalla. 
Tosin 1950-luvun alussa puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi 
vuosikokouksen avaussanoissaan kunkin vainajan työuran, 
mikä tuli näin myös mukaan vuosikirjaan. Tätä käytäntöä 
kesti kuitenkin vain kahden vuoden ajan.

Vuosikirjan laajuus vaihteli: 1930-luvulla se ylsi vuotta 
1933 lukuun ottamatta reilusti toiselle sadalle. Enimmillään 
sivuja oli (ilman uittotilastoa ja ilmoituksia) vuonna 1936, 
peräti 251, joskin siitä oli 25-vuotishistoriikin osuus lähes 
60 sivua. Sotien jälkeen päästiin suunnilleen 1930-luvun lu-
kemiin, mutta 1960-luvulle tultaessa kirjoitusten määrä ja 
laajuus alkoivat supistua ja sivumäärä jäi usein alle 100:n. 
Myös jäsenistön aktiivisuus kirjoittamiseen alkoi vähetä. 

Puheenjohtaja Stolpe totesikin vuosikokouksen 1962 ava-
uksessaan vuosikirjasta: Valitettavasti on varsinaisten uittaji-
en osuus siinä ollut verrattain vaatimatonta. Suhteellisen pal-
jon on ollut lakitekstiä sekä käännöksiä vastaavasta ruotsalai-
sesta julkaisusta. Jälkimmäinen ei juuri pitänyt paikkaansa.

Vuosikirjan painosmäärä vaihteli 500 ja 700 välillä. 
Aluksi kirja julkaistiin osin kaksikielisenä, mutta sotien jäl-
keen se ryhdyttiin painattamaan erikseen suomen- ja ruot-
sinkielisinä versioina, kuitenkin niin, että artikkelit jul-
kaistiin entisen tapaan niiden alkukielellään. Ratkaisu li-
säsi tuntuvasti painatuskustannuksia; miksi näin tehtiin, 
ei ole selvinnyt aikakirjoista. Näin jatkettiin vuoteen 1962, 
minkä jälkeen palattiin 1930-luvun käytäntöön eli julkais-
tiin vain yksi vuosikirja, jossa kuitenkin ”virallinen osuus” 
eli vuosikertomus tilinpäätöksineen, vuosikokouksen pöy-
täkirja sekä johtokunta, virkailijat ja jäsenistö julkaistiin 
molemmilla kielillä. 

Vuonna 1939 ryhdyttiin useimpien esitelmien ja muiden 
tutkimusartikkelien perään liittämään saksankielinen re-
feraatti. Se sai kaikeiti kimmokkeensa puheenjohtaja Ok-
salan Maailman metsäkongressissa Budapestissa pitämästä 
saksankielisestä Suomen uitto-oloja kuvaavasta esitelmäs-
tä, joka julkaistiin vuoden 1938 vuosikirjassa. Saksan kielen 
hegemonia jäi vain runsaan vuoden mittaiseksi; 1940-lu-
vulla referaateista luovuttiin, kunnes ne otettiin käyttöön 
uudelleen vuonna 1950, tällöin kieli vaihtui englanniksi. 
Samalla referaattien pituus lyheni tuntuvasti.

Kun vuosikirjaa ryhdyttiin julkaisemaan vuonna 1932, 
päätettiin jäsenmaksua korottaa tätä varten 50 markas-
ta 75 markkaan. Kirjan loppuun alusta pitäen sisällytet-
ty ilmoitusosasto toimi kuitenkin niin hyvin, että kirja 
tuotti alkuvuosina yhdistykselle jopa voittoa. Myöhem-
minkin ilmoitustulot olivat kirjan pääasiallisin rahoitus-
lähde; parhaimmillaan kirjan lopussa oli liki 50 sivua il-
moituksia. 

Sotien jälkeen ilmoitustulot eivät kuitenkaan enää riit-
täneet vuosikirjan kuluihin, ja kirjasta tuli yhdistykselle 
taloudellinen rasite. Vaikka ilmoittajia riitti edelleen koh-
tuullisesti, julkaisu tuotti tappiota lähes koko 1960-luvun. 
Vuoden 1970 lopulla johtokunta päätti lopettaa vuosikir-
jan julkaisemisen; rahat ja kirjoittajat loppuivat. Viimei-
seksi jääneen vuosikirjan 1969 sisältö jäi artikkelien osalta 
näinkin niukaksi, mikä jo tekee päätöksen vuosikirjan lo-
pettamisesta ymmärrettäväksi:

Kuolleitten jäsenten  
muistokirjoitukset toivat  
oman arvokkaan lisänsä  
vuosikirjojen sisältöön. 
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luonnollisesti vastasivat kysymykseen myöntävästi. Laajas-
sa haastattelussaan he toivat esiin myös kosolti uittoa kos-
kevia kehittämisasioita. Myös Enso-Gutzeitin laivastopääl-
likkö Yrjö Roitto oli samaa mieltä, ja hän vastasi Leiwon 
kysymykseen ”mitkä seikat puhuvat eniten uiton puoles-
ta?” mm. näin: Siihen voi yksinkertaisesti vastata: kustan-
nukset. Ne ovat halvat muihin kuljetusmuotoihin verrattu-
na. Roitto esitti myös harkittavaksi paluuta puutavaran 
aluskuljetuksiin, nimenomaan huonosti uivan puun kul-
jetuksissa.

Yleensä ”Metsä ja Puu” keskitti uittokirjoituksensa. 
Vuonna 1977 uitto oli esillä jo tammikuussa, jolloin uit-
tokatsauksen ohella lehdessä oli kuusi uitto- tai vesitie-
kuljetusaiheista kirjoitusta. Niistä laajin oli päätoimitta-
jan kirjoitus ”Vesitiekuljetuksella suuret mahdollisuudet 
Suomessa”. Siinä haastateltiin Kymin Uittoyhdistyksen 
eläkkeelle jäävää uittopäällikköä Tapio Varista ja hänen 
seuraajaansa Olli Pesoniusta. Saman vuoden numerois-
sa oli kaksi muutakin aiheeseen liittyvää kirjoitusta, Teh-
daspuun Jukka Kunnarin ”Saimaan nippuhinauksen vies-
tinnästä ja sen tarpeesta” sekä tämän kirjoittajan ”Kulje-
tusten painopiste maanteiltä vesille”. Siinä innostuttiin 
myös ennakoimaan kuljetusten kehitystä vuoteen 2000, 
ja uiton osalta todettiin: Uiton hallinto- ja toteutusorga-
nisaatiot keskittyvät. Uiton lähtöpisteiden, pudotuslaiturei-
den määrä vähenee ja lauttakoko kasvaa. Myös nippukoko 
kasvaa hieman. Hinaajien teho kasvaa ja varustetaso para-
nee, miehitysvaatimukset eivät muutu nykyisestään, mutta 
henkilöstökustannukset lisääntyvät voimakkaasti. Huonosti 
kelluva puu sekä metsätähteet kuljetetaan aluksilla, lähinnä 
proomuilla, samoin enenevästi merihinaus. Irtouitto lop-
puu vuosisadan loppuun mennessä.” Eniten ennuste meni 
pieleen siinä, että uiton kuviteltiin koko lailla säilyttävän 
osuutensa puunkuljetuksissa, mm. valtiovallan autokul-
jetuksiin kohdistaman veropolitiikan ansiosta.

Vuoden 1980 ”uittonumerossa”, joka sattui nyt jou-
lukuulle, oli kaksi uittoaiheista kirjoitusta, Heikki Vesi-
kallion Teollisuuden Metsänhoitajien kesäretkeilyllä pi-
tämän esitelmän tiivistelmä ”Raakapuun uiton kilpailu-
kyky” sekä Aaro Karjalaisen ”Uiton kehittämisedellytyk-
siä selvitellään”. Lisäksi aiemmin kesällä oli päätoimittaja 
käynyt tutustumassa Kymijoen uittoyhdistyksen toimin-
taan  ja etenkin Keiteleen ja Päijänteen väliseen rautaka-
navaan.

Koskenmaan esitystä  
kannatettiin ja katsottiin,  
että kirjalla tulisi olemaan  
mitä suurin merkitys maan  

puutavarateollisuudelle. 

Veikko Valkola: Pohjois-Karjalan uittoväylien nykyi-
nen kehitysvaihe.
Yrjö Roitto: Suomen sisävesien aluskanta v. 1969 ja sen 
kehitystrendit.

Kun vuosikirjan julkaiseminen lopetettiin vuonna 1970, 
”Metsä ja Puusta” tuli tärkein uittoasioiden viestintäkana-
va. Lehden vuoden 1970 ensimmäisessä numerossa olikin 
pääkirjoitusaiheena ”Yksinäinen uitto”, jossa todettiin uit-
tomäärien vähentyminen ja uiton loppuminen kokonaan 
eräillä suurillakin uittovesistöillä. Samalla kuitenkin muis-
tutettiin, että uitto vastasi edelleen yli puolesta raakapuun 
kuljetussuoritetta. Näin ollen käsitys, jota monesti näkee – 
ehkä tarkoituksellisestikin – levitettävän ja jonka mukaan 
uitto olisi vanhentunut, nykyaikaan soveltumaton kuljetus-
muoto, on Suomen oloissa virheellinen, ellei suorastaan vaa-
rallinen. – Lisäksi lehdessä oli Yrjö Roiton kirjoitus ”Raa-
kapuun vesikuljetuksen tulevaisuuden näkymiä” sekä pe-
rinteinen katsaus ”Uitot alkavat”.

Lehti käsitteli uittoa seuraavinakin vuosina, tosin mää-
rällisesti vaihtelevasti; yleensä aina oli vähintäänkin katsa-
us kuluvan vuoden uittoihin. Vuonna 1971 lehden kesänu-
merossa oli päätoimittaja Pauli Leiwon reportaasi puun-
korjuusta Saaristomerellä, ja siinä käsiteltiin myös merihi-
nausta, sekä Jukka Sorsan kirjoitus ”Uittoyhdistykset yh-
teiseen tietojenkäsittelyyn”.

Vuotta myöhemmin Leiwo kirjoitti uitosta aiempaa laa-
jemmin otsikolla ”Uitto – kiistelty kuljetusmuoto”. Se al-
koi näin: Uittoyhdistysten lukumäärä on 20 vuodessa pudon-
nut 27:stä kuuteen ja paljon vanhoja uittoväyliä on jätetty 
pois käytöstä. Kokonaisuittosuorite ei näiden 20 vuoden ai-
kana ole kuitenkaan pienentynyt, pikemminkin päinvastoin. 
Onko uitto edelleenkin nykyaikaan soveltuva, elävä kuljetus-
muoto? Vastaajina olivat Leiwon haastattelemat uittopääl-
liköt V.H.J. Valkola ja Elias J. Purhonen, jotka molemmat 
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Uittonumerot alkoivat harveta ja muuttua kuljetusnu-
meroiksi, eikä niitäkään ollut joka vuosi. Vuonna 1984 oli 
lehdessä kolme uittoon liittyvää artikkelia ja lisäksi vuo-
den viimeisessä numerossa kesäreportaasi ”Uittosavotta 
elää yhä Saimaalla”. Seuraavana vuonna uitosta ei kirjoi-
tettu mitään, oli vain kaksi uittoyhdistysten kokosivun 
yhteisilmoitusta ”Joka uittaa se voittaa” hienosti keksit-
ty ”slogan”.

Samaan tyyliin mentiin myöhemminkin. Esimerkik-
si vuonna 1987 ”Metsä ja Puussa” oli vain lehden toimi-
tussihteeri Mikko Riikilän artikkeli Kemijoen uitosta, 
”Nollaraja palaa, jos Kemijoen uitto loppuu”, ja seuraa-
vana vuonna Pekka-Juhani Kuiton kirjoitus Nötön hak-
kuisiin liittyvästä saaristopuun korjuusta ”Nippuloita ja 
hinaajia – saaristopuun korjuu vaatii erikoistaitoa ja -ka-

Päätös vuosikirjan julkaisemisesta tehtiin johtokunnassa näin karusti 
sihteeri Ragnar Saxénin kirjaamana.

Yhdistys julkaisi yhdessä Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen kanssa (ja 
UPM:n tuella) 12-sivuisen esitteen ”Uitto on aina nykyaikaa”. Siinä 
kerrottiin sanoin ja kuvin uiton menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

lustoa”. Lisäksi vuonna 1987 lehdessä uutisoitiin yhdis-
tyksen järjestämästä ”Uitto ja ympäristö”-seminaarista. 
”Metsä ja Puun” viimeiseksi jääneen julkaisuvuoden 1992 
numeroissa ei uitosta mainita mitään, ellei sitten rivien 
välissä, esim. Martti Vainion kirjoituksessa ”Metsäsekto-
rin kaikkia kustannuksia karsittava”. – Miten oli, oliko 
uittoaiheisten kirjoitusten väheneminen enemmän uitta-
jien kuin lehden vika? 

Uitosta ja vesitiekuljetuksista kirjoitettiin myös muis-
sa metsäalan julkaisuissa, myös ”Metsä ja Puun” lopetta-
misen jälkeen. Etenkin metsäyhtiöiden ja Metsähallituk-
sen henkilöstö- ja tiedotuslehdet pitivät asiaa esillä, eni-
ten varmaan Tehdaspuun ja UPM Metsän tiedotusleh-
det; ne jaksoivat kirjoittaa puun vesitiekuljetuksista lähes 
vuosittain – näin aina vuoteen 2009 saakka. – Yhdistyk-
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sen viime vuosina, ja senkin jälkeen uittoasioita on käsi-
telty myös Suomen Vesitieyhdistyksen ”Vesitiet”-lehdes-
sä. Lehti jaettiin myös yhdistyksen jäsenille.

Uittokäsik irja joka ei koskaan ilmestynyt
Alkuvuosien innostukseen kuului myös uittokäsikirja, jon-
ka julkaisupäätös tehtiin vuosikokouksessa 1913, jolloin in-
sinööri E.J. Koskenmaa alusti kysymyksen ”Olisiko yhdis-
tyksellä syytä ryhtyä toimenpiteisiin Suomen oloihin so-
veltuvan lauttauskäsikirjan aikaansaamiseksi?” Seppänen 
kuvaa alustusta näin: Kysymyksen alustaja totesi silloisen uit-
totoiminnan voimakkaan kasvun ja sen johdosta aiheutuneet 
virkeät virtaukset uittoväylien kunnostamiseksi. Tällöin oli 
kuitenkin jouduttu suorittamaan paljon kallista kokeiluluon-
toista työtä, sillä alaa koskevaa kirjallisuutta, josta tarvitta-
vat tiedot olisi voinut ammentaa, ei suomenkielellä ollut ole-
massakaan ja ruotsin sekä norjankielinenkin oli perin köyhää 
ja sekin vanhentunutta sekä meidän oloihimme sellaisenaan 
soveltumatonta. Tämän vuoksi tuli alustaja siihen tulokseen, 
että oli täysi syy ryhtyä toimenpiteisiin suomenkielisen uitto-
käsikirjan aikaansaamiseksi. - - Kirjan sisällykseen nähden 
oli alustaja sitä mieltä, että suoranaisten uittotapojen yksi-
tyiskohtainen opettaminen kirjatiedon perusteella lienee vai-
keata, jonka tähden niitä olisi käsiteltävä vain yleispiirtein. 
Sen sijaan tulisi kiinnittää erittäin suurta huomiota väylä-
rakenteisiin sekä tekstinä että yksityiskohtaisina piirustuksi-
na. Alustus päättyi ehdotukseen, että yhdistys ryhtyisi toteut-
tamaan ehdotusta ja sitä varten valitsisi toimituskunnan itse 
työn suorittamista varten.

Koskenmaan esitystä kannatettiin ja katsottiin, että kir-
jalla tulisi olemaan mitä suurin merkitys maan puutavara-
teollisuudelle. Kirjan toimittamista varten valittiin toimi-
tuskunta, joka suunnitteli kirjasta suomenkielisen ja neli-
osaisen, joista

I osa tulisi sisältämään helppotajuisen esityksen väyläraken- 
 teita ja uittotoimintaa koskevasta lainsäädännöstä,

II osa esityksen puulajien erilaisista ominaisuuksista uitossa,

III osa perusteellisen ja havainnollisen selostuksen väylära- 
 kenteista ja

IV osa selvittelisi eri uittotapoja.

Kirjan kuviteltiin sisältävän noin 150 tekstisivua sekä noin 
50 piirrosta sekä suuren joukon valokuvia.

Kirjahankkeen rahoitus saatiin sihteerin ponnistuksin 
turvatuksi, joskin oman vaikeutensa tilanteeseen toi Kemi-
joen Uittoyhdistyksen vaatimus kirjan julkaisemisesta myös 
ruotsinkielellä. Siihen ei johtokunta ollut kuitenkaan valmis. 
Itse kirjan toimitustyö eteni kuitenkin hitaasti. Vuoden 1916 
kertomuksessa todettiin tekopyhästi: Tulevan uittokäsikir-
jan toimittaminen on edennyt suhteellisen hitaasti, koska val-
litsevissa oloissa on ollut vaikeuksia hankkia sen toimittamiseen 
tarvittavaa kirjallisuutta ja piirustuksia Ruotsista ja Norjasta.

Seuraavat kolme vuotta olivat melkoisen vaikeita kaikel-
le uittotoiminnalle, ja myös käsikirjan toimittaminen lähes 
pysähtyi. Vuoden 1920 kertomuksessa Koskenmaa saattoi 
kuitenkin kirjoittaa: Monia vuosia levänneen lauttauskäsi-
kirjan toimitus on pantu uudestaan alulle, jakamalla erikois-
alat useammalle henkilölle. Mitään kustannuksia ei yhdistyk-
sellä ole v. 1920 ollut tästä yrityksestä. Toivottavasti päästään 
julkaisua painattamaan, tämänlaisten kustannusten jossain 
määrin laskettua, varsinkin kun yhdistykselle on kerääntynyt 
rahavaroja tarkotukseen.

Jostain syystä Koskenmaa, jolle vastuu uittokäsikirjasta 
oli annettu vuonna 1919, ei kuitenkaan edennyt työssään, 
vaikka mies olikin muuten tavattoman aktiivinen toimis-
saan ja myös kirjoittajana. Kului vuosia, eikä mitään val-
mista syntynyt. Varmaankin yhdistyksen johtokunta huo-
kasi helpotuksesta, kun uittopäällikkö Arvi Oksala julkaisi 
vuonna 1926 laatimansa teoksen ”Uitto ja lauttaus sekä uit-
torakenteet”; WSOY oli saatu teoksen kustantajaksi. Vaik-
ka yhdistyksen ”suuri hanke” näin raukesikin, tuskin yh-
distyksen vuosikokoukselle 1926 tuotti vaikeuksia lahjoit-
taa kirjahankkeeseen kertyneet varat, inflaation seurauk-
sena enää 2 300 markkaa (700 €), insinööri Oksalalle tun-
nustuksena hänen suorittamastaan uraauurtavasta työstään. 

Seppäsen selostuksesta saa sen kuvan, että Oksalan kir-
jahanke tuli täytenä yllätyksenä yhdistyksen johtokunnal-
le. Ehkä vielä yllättävämpää oli, ettei kirjahankkeen yhtey-
dessä mainita mitään yliopiston metsänhoitaja A.Benj. 
Helanderin vuonna 1918 ilmestyneestä ”Metsänkäyttö-opis-
ta”. Olihan siinä lähes 100 sivua uitosta ja lauttauksesta, 
niin ikään lukuisin kuvin ja piirroksin varustettuna; lisäksi 
muita uittoon liittyviä kysymyksiä, kuten puiden uimisky-
kyä, käsiteltiin käsikirjan muissa kohdissa. Voi myös kysyä, 
miksi Helander laati käsikirjansa, vaikka hänet oli nimitet-
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ty yhdistyksen kirjatyöryhmään? Ja miksei kirjahankkeen 
varoja lahjoitettu Helanderille? 

Niin Helanderin kuin Oksalan kirjat saivat ammattileh-
dissä kiittävät arvostelut. Mauno Pekkala totesi MA:n arvi-
ossaan, että Helanderin teos täyttää tuntuvan aukon meidän 
toistaiseksi perin puutteellisessa metsäteknologisessa kirjalli-
suudessamme. Hän kiitteli erityisesti kirjan uittoa koskevaa 
81-sivuista osuutta, vaikka pitikin sitä turhan laajana, mie-
lestämme on kuitenkin lauttausasioita käsitelty tarpeettoman 
laajasti. Etenkin uittorakenteiden ja uittokustannusten ja-
koperusteiden kuvailu oli Pekkalan mielestä liian yksityis-
kohtaista, vaikka hän myönsikin uiton tärkeyden puun-
hankinnassa. Helander ei välittänyt Pekkalan kritiikistä; 
kirjan vuonna 1922 ilmestyneessä 2. painoksessa uittosivu-
jen määrä nousi 128:aan!

Ilmo Lassila puolestaan kirjoitti saman lehden arvios-
saan kiittävästi Oksalan kirjasta, pitäen sitä perinpohjai-
sena. Erikoisella mielihyvällä on mainittava, että tekijä on 
selostanut juuri kaikki käytännön pikkuasiat. Kun esim. on 
kysymys uittohaasta, selostetaan sen eri muodot, paino, var-
teen kiinnitys, varren laatu, hakanaulojen laatu, millaiseen 
tarkoitukseen erimalliset uittohaat soveltuvat j.n.e., saadaan 
kuulla, että hakanauloja menee kiloon 110 kpl. j.n.e. Tämä ei 
ollut irvailua, vaan Lassila suositteli lämpimästi teosta, jo-
ka ei ole hinnallakaan pilattu, maksaen hyvien kuvien pal-
joudesta huolimatta ainoastaan 100 mk [30 €].

Keväällä 1936 ilmestyi Oksalan käsikirjasta uudistettu 
laitos nimellä ”Uittoteknologia”. Se ei saanut Eino Saa-
relta ollenkaan samanlaista ylistystä kuin mitä Lassila oli 
suoltanut. Saari kirjoitti mm. näin: Päätelmät ovat yleen-
sä todisteltuja ja useimmiten hyvin. Toisin kohdin on kuiten-
kin tehty väittämiä liian ylimalkaisin perustein ja jyrkempi-
nä kuin todistelun laatu edellyttäisi. Syitä ja vastasyitä ei ai-

 Etenkin uittorakenteiden ja  
uittokustannusten jakoperusteiden 

 kuvailu oli Pekkalan mielestä 
liian yksityiskohtaista, vaikka 

hän myönsikin uiton tärkeyden 
puunhankinnassa.

na ole punnittu vastakkain täysin tasapuolisesti. Myös uit-
tolainsäädäntöä koskeva osuus jätti Saaren mukaan toivo-
misen varaa, niin myös kirjallisuusluettelo, jota Saari piti 
suorastaan heikkona; lainauksissa on paljon virheitä. Kir-
jan kolmas painos julkaistiin vuonna 1947. Kirjaa käytet-
tiin Helanderin kirjan ohella oppikirjana pitkään kaikissa 
maamme metsäoppilaitoksissa ja kaiketi myös Teknillises-
sä Korkeakoulussa. 

Näiden teosten ohella uittoa ja muuta puutavaran vesi-
kuljetusta on käsitelty varmaankin kaikissa muissakin maas-
samme julkaistuissa metsäalan oppi- ja käsikirjoissa, sellai-
sissa kuin ”Tapion Taskukirja” (1. painos 1908), ”Metsätek-
nologia” (1950), ”Metsäkäsikirja” (1956) ja ”Metsänkäyttö-
oppi” (1970). Useimmiten uitto-osioiden kirjoittaja kuului 
Uittajainyhdistyksen jäsenistöön. 

Erilaisten käsikirjojen olemassaolosta huolimatta johto-
kunta kirjasi joulukuussa 1975 pöytäkirjaansa: Olisi selvi-
tettävä mahdollisuudet julkaista uittotietoa käsittävä kirja-
sarja esim. Taloustieto-sarjan yhteydessä. Kirjasarja voisi ol-
la 3-osainen, joista ensimmäinen osa olisi yleissivistävä, toi-
nen osa kohdistuisi uiton palveluksia käyttäville ja kolmas osa 
uiton palveluksessa oleville tai uiton palvelukseen tuleville. 
Hanke ei edennyt tätä pitemmälle – onneksi – eikä tämän 
jälkeen uittoa koskevaa käsikirjamaista tekstiä ole julkaistu 
muualla kuin ”Tapion Taskukirjassa”.

Muu julkaisutoiminta
Yhdistys on harjoittanut myös muuta pienempimuotoista 
julkaisutoimintaa, joka – laajalti ymmärrettynä – oli eten-
kin ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana vilkasta, kun 
mukaan lasketaan kaikki pienemmätkin painotyöt. Ei ol-
lut näet mitenkään poikkeuksellista, että kokouskutsut ja 
kokousten esityslistat painatettiin. Lisäksi edellä kerrotun 
mukaisesti yhdistys julkaisi kannanottoja ja julkilausumia 
painettuina vihkosina tai lentolehtisinä eli brosyyreina. 
Niitä olivat ainakin seuraavat, joista useimmat käsiteltiin 
myös yhdistyksen vuosikokouksissa esitelminä tai erillisinä 
keskustelukysymyksinä:

Appelberg Karl, Frey Lennart, Lindberg Artur, Sand-
man Edv. L. 1912. Lauttaustavaran verottaminen ka-
lastuselinkeinon kohottamisen hyväksi. (myös ruotsiksi)
Lindberg K. 1913. Huru bör våra flottleder iståndsättas 
och det härför erforderliga kapitalet anskaffas?
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Työ annettiin metsänhoitaja Pentti Salanterän tehtäväk-
si, mutta ilmeisesti työ ei valmistunut. Vuoden 1961 ker-
tomuksessa tosin vielä todettiin, että työ oli käynnissä, 
men den torde utkomma följande år.

Toukokuussa 1966 merkittiin johtokunnan pöytäkir-
jaan: Hyväksyttiin kiitollisuudella uittopäällikkö Variksen 
ilmoitus, että hän on antanut uittotietoutta sisältävän jul-
kaisun tekemisen metsänhoitaja Korhosen tehtäväksi. Pää-
tettiin, että se painatetaan Uittajainyhdistyksen varoilla. 
Vihkonen ”Uitto, taloudellinen raakapuun kuljetusmuo-
to” saatiin vuoden aikana valmiiksi, mutta sen julkaise-
minen lykkääntyi seuraavaan vuoteen kirjapainoalan la-
kon vuoksi. Julkaisusta otettiin 3 000 kappaleen painos, 
jota levitettiin uiton kanssa tekemisiin joutuville piireille.

Vuonna 1966 oli vireillä myös hanke uittoelokuvan te-
kemiseksi. (Jo vuonna 1930 yhdistys oli tukenut Metsä-
taloudellisen Valistustoimiston  filmihanketta 5 000 mar-
kalla, sillä ehdolla, että yhdistys saa tällä hinnalla filmiar-
kistoonsa mainittua uittofilmiä vähintään 400 m. pituu-
delta. Ei ole tiedossa, valmistuiko filmi ja missä mainittu 
arkisto saattaisi sijaita.) Opus Oy:n tarjous noin 15-mi-
nuuttisesta filmistä oli 25 500 markkaa (40 000 €). Hin-
nan suuruudesta huolimatta useampi uittoyhdistys, joi-
den maksettaviksi kustannukset oli jyvitetty, ilmoitti val-
miutensa osallistua hankkeeseen, mutta kun kaikki eivät 
olleet samaa mieltä, hanke tyrehtyi.

Syksyllä 1977 yhdistys oli järjestämässä Kuopiossa pi-
dettyä seminaaria ”Uitto-vesistöt-kalatalous”, ja yhdis-
tys myös julkaisi seminaarissa pidetyt esitelmät. Vihkosta 
tarjottiin yhdistyksen jäsenille 5 markan hintaan, mutta 
menekki ei ollut kummoinen, ja niinpä yhdistyksen taus-
tayhteisöt joutuivat lunastamaan valtaosan painoksesta.

Vuonna 2001 yhdistys julkaisi yhdessä Järvi-Suomen 
Uittoyhdistyksen kanssa uiton historiasta ja nykyajasta 
kertovan esitteen ”Uitto on aina nykyaikaa”. Sitä on käy-
tetty tämän julkaisun uittoa kuvaavan yleisosan pohjana, 
samoin kuin myös vuonna 2004 julkaistua kirjaa ”Antaa 
pölkyn juosta”. Uittajainyhdistys oli yhdessä Metsämies-
ten Säätiön kanssa rahoittamassa tätä Metsämuseo Lus-
ton uittonäyttelyyn julkaistua näyttelykirjaa.

Uitto on kautta aikojen joutunut kamppailemaan ole-
massaolonsa oikeutuksesta vesien muita käyttäjiä vastaan. 
Tiedotus oli alusta pitäen yhdistyksen keskeinen ase tässä 
”taistelussa”; lentolehtisiä ja julisteita levitettiin heti pe-

Koskenmaa E.J. 1913. Olisiko syytä ryhtyä toimenpitei-
siin Suomen oloihin soveltuvan lauttauskäsikirjan ai-
kaansaamiseksi? Millä lailla tulisi se julkaista ja mitä tu-
lisi sen sisältää?
Gripenberg A. 1913. Äro nu gällande bestämmelser 
angående ersättning för genom flottning förorsakade ska-
dor ändamålsenliga och tarva desamma möjligen revisi-
on?
Koskenmaa E.J. 1916. Mitä näkökohtia tulisi lauttauk-
sen tähden ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä laut-
tauksen järjestämiseksi vesistöissämme?
Koskenmaa E.J. 1916. Muutamia näkökohtia huomi-
oonotettavaksi lauttaussääntöjä ja lauttausväylien kun-
toonpanosuunnitelmia tehtäessä. (myös ruotsiksi)

Seppäsen mukaan niistä kuvastuu toiselta puolen senai-
kainen yleinen uittoa väheksyvä mielipide ja toiselta puo-
len taas se aivan ihmetyttävän vakava innostus ja uittotoi-
minnan laajakantoisuuden ymmärrys, jota jo silloiset yh-
distyksen jäsenet osottivat yleisiä uittoetuja puolustaessaan 
ja torjuessaan uittotoimintaan kohdistettuja hyökkäyksiä. 
– 1920-luvulta lähtien tällaisten erillisten lentolehtisten 
painattaminen loppui lähes kokonaan. Muita pienpai-
natteita tehtiin kuitenkin aiempaan tapaan.

Yhdistys palkkasi vuonna 1927 Kalataloudellisen tut-
kimuslaitoksen johtajan, professori T.H. Järven tekemään 
tutkimuksen uiton mahdollisista haitoista kalastukselle. 
Järven tutkimus valmistui vuonna 1929 ja yhdistys jul-
kaisi sen 54-sivuisena kirjasena ”Puutavaran lauttauksen 
ja kalastuselinkeinon välisistä suhteista”. Vaikka Järven 
tutkimusta kohtaan esitettiin kritiikkiä, sen teettäminen 
ja julkaiseminen oli yhdistykselle järkevä hanke, näin voi 
päätellä Ragnar Saxénin esittämästä toteamuksesta: Ka-
lastuselinkeinon edustajain tutkimusta kohtaan tähtäämä 
ankara arvostelu ei voinut kumota Prof. Järven esittämien 
tutkimustulosten pätevyyttä, josta onkin johtunut että koko 
kysymys uiton verottamisesta kalastuksen hyväksi nyttem-
min on joutunut pois päiväjärjestyksestä.

Johtokunnan aloitteesta laadittiin luettelo Suomessa 
julkaistusta uittokirjallisuudesta. Luettelossa on yli 400 
nimikettä, ja se julkaistiin ”Vuosikirjassa 1953”, ja lisäk-
si siitä otettiin isohko määrä eripainoksia. Toinen johto-
kunnan ”kirjallinen” hanke sai alkunsa vuonna 1959, jol-
loin päätettiin kerätä käytössä oleva uittoterminologia. 



1 1 3J U L K A I S U -  J A  T I E D O T U S T O I M I N TA

Uitto on kautta aikojen  
joutunut kamppailemaan  

olemassaolonsa oikeutuksesta 
vesien muita käyttäjiä vastaan. 

Yhdistys suositti vuonna 1975 jäseniään tehostamaan tiedotustoimintaansa. Ainakin puheenjohtajan omassa eli Savon Uittoyhdistyksessä suositus 
otettiin tosissaan. Kuvassa YLE:n Kuopion toimituksen toimittajia hinaaja Säyneen kannella kesällä 1975. Oikealta toimittaja Jussi Haapavaa-
ra, nuorempi kansimies Kalevi Väisänen, uittopäällikkö Elias Purhonen, toimittaja Liisa Tukkimäki, emäntä Aili Ropponen, vanhempi kansi-
mies Toivo Soininen ja perämies Kauko Saukkonen. (Lusto, Elias Purhosen kokoelma)

rustamiskokouksesta alkaen. Näillä alkuaikojen toimilla 
saattoi olla oma merkityksensä, mutta näyttäisi siltä, et-
tä myöhempinä aikoina ase alkoi tylsyä, tai sitten – mikä 
lienee todennäköisempää – sitä ei osattu käyttää oikein. 
Toki aina välillä innostuttiin erityisiin tiedotuskampan-
jointiin, kuten vuonna 1966, mutta ehkä voisi sanoa, et-
tä seuraavaa vuoden 1975 kertomuksen toteamusta voisi 
pitää enemmän sääntönä kuin poikkeuksena: Edelliseen 
vuoteen verrattuna yhdistyksen tiedotustoiminnassa on ol-
lut hiljaisempi välivuosi. Tiedotuksen tärkeys huomioon ot-
taen toimintaa tullaan tehostamaan seuraavina toiminta-
vuosina.

Onneksi uiton ”eksoottisuus” puhui puolestaan ja sen 
ansiosta uitto sai merkitystään suuremman näkyvyyden 
julkisuudessa; näinhän on edelleenkin.
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Retkeilyt

Ensimmäinen retkeily heti  kesällä 1912
Retkeilyt ovat olleet olennainen osa Uittajainyhdistyksen 
toimintaa. Jo sääntöjensä mukaan yhdistys pyrki saavutta-
maan tavoitteensa mm. kokoamalla asiaa harrastavia hen-
kilöitä yhteisille retkeilyille. Näin toimittiin heti ensimmäi-
sestä vuodesta lähtien, vaikkei vuoden 1912 pöytäkirjois-
sa mainitakaan päätöstä retkeilyn järjestämisestä. Retkeily 
suunnattiin syyskuun alussa Kymin Uittoyhdistyksen alu-
eelle (virallisesti tuolloin Kymin Väliaikainen Lauttausyh-
distys). Eikä sitä järjestetty pelkästään yhdistyksen jäsenil-
le, vaan Flottningstidskriftin numerossa 2 julkaistiin ret-
keilyn yksityiskohtainen ohjelma, jossa toivottiin osanot-
tajia saapuvaksi myös Ruotsista ja Norjasta saakka. Näitä 
ulkomaalaisia vieraita varten oli mukaan liitetty aikataulut 
Suomen ja Ruotsin välisistä laivayhteyksistä sekä tarvitta-
vista jatkoyhteyksistä Suomessa.

Eikä kutsu mennyt hukkaan. Ruotsista saatiin neljä vie-
rasta, kaksi vieläpä rouvineen, minkä johdosta myös isän-
tien edustajat Kotkasta ottivat rouvat matkaansa. – Rouvi-
en mukanaoloa riitti ajoittain myöhemmilläkin retkeilyil-
lä, mutta yleensä vain silloin kun oli ulkomaisia vieraita 
puolisoineen matkassa. Tosin Uittopäällikköjaosto omak-
sui tämän suomalaisille ehkä hieman ”oudohkon” avec-ta-
van säännökseen 1970-luvun alusta lähtien.

Uittajainyhdistyksen ensimmäisen retkeilyn osanottajat 
olivat: K. Appelberg, A. Blumenthal, A. Behm, B. Carpe-
lan, rouva ja L. Frey, rouva ja A. Gripenberg, E. Kosken-
maa, rouva ja uittopäällikkö H. Kristofferson (Svartvik), 
K. Lindberg, O. Lönnroth, C. Munsterhjelm, A. Piironen, 
E. Sandman, rouva ja insinööri R. Smedberg (Tukholma), 
uittopäällikkö E. Stenbäck (Mölnbacka), I. Stenbäck, uit-
topäällikkö A.A. Svensson (Åsarne), W. Thomé ja H. Tam-
melander, yhteensä siis 23 henkilöä.

Insinööri Richard Smedberg, Flottningstidskriftin toi-
mittaja, laati julkaisuunsa eloisan kuvauksen, joka laina-
taan tähän osaksi O. Seppäsen, osaksi omana suomen-
noksena.

Perjantai-iltana 30 elokuuta kokoontuivat retkeilyn osan-
ottajat Helsingissä Klippanin ulkoravintolassa alkaakseen 

”työnsä”. Senjälkeen kun puheenjohtaja oli toivottanut sydä-
mellisesti tervetulleiksi kaikki paikalle saapuneet, erityisesti 
Ruotsissa asuvat, mihin jälkimmäisten vanhin vastasi, alkoi 
yhdessäolo, jonka mielialaan musikaaliset kuteet löivät lei-
mansa. Siinä tuli sekä Bellmania, Wennerbergiä, Sibeliusta 
että kansainvälisiä säveltäjiä, Kasson [K.  Lindberg] ja Den 
Store Gudenin [Lennart Frey] esittäminä Onnin [Lönn-
roth] hoidellessa pianoa, joka oli ujostelematta vallattu orkes-
terilta. Ja kun William [Thomé] veteli muutamia karjalai-
sia tukkilaisviisuja, joiden kertosäkeisiin läsnäolijat yhtyivät, 
teki se meihin vieraisiin voimakkaan vaikutuksen. Historiaa 
ei sinä iltana paljon tehty, mutta sen korvasivat runsain mi-
toin paronimme spirituelli puhe naisten uittopuvuista ja ret-
keilynjohtajan naisille osoittama suosionosoitus, puhumatta-
kaan välttämättömästä loppuvalssista. Kun palasimme kau-
punkiin, oli taivas mustana, mutta viis siitä. Siellä ravin-
tolapöydässähän oli viisitoistatähtinen välkkynyt mitä kirk-
kaimmin ja monimuotoisimmin. Lauantaiaamuna aurinko 
palasi tuulen myötä ja kello yhdeksän olimme valmiina mat-
kalle Hotelli Kämpissä, jonka ulkopuolella autot odottivat. 
Seurasi suurenmoinen kiertomatka halki kaupungin ja sen 
ympäristön ja teimme mielenkiintoisia havaintoja m.m. hy-
vin kehittyneestä suomalaisesta arkkitehtuurista huippumo-
derneine koristefasaadeineen ja suurenmoisine luonnonkivi-
palatseineen. Vesitorninmäeltä aukeni kaunis panoraama yli 
pääkaupungin ja meren, minkä jälkeen kävi taas kutsu ”töi-
hin” Alppilaan, jossa ylioppilaiden on tapana tervehtiä ke-
vääntuloa.

Iltapäivällä läksimme matkaan Pietarin pikajunalla koh-
den itää Inkeroisiin, jonne saavuimme 6 aikaan ilman että 
kukaan ei olisi unohtanut ”työtään” ravintolavaunussa sen 
iloisen ilveilijän kera. Täällä oli matkamme ensimmäinen 
tekninen pysähdys ja meidät kuljetettiin vaunuissa Kymijoen 
varteen Anjalankoskelle, jossa matkanjohtaja esitteli ensiksi 
kuuluisan risselipuomin, minkä jälkeen insinööri I. Stenbäck 
tutustutti meidän monipuoliseen tehdaskompleksiin, joka koos-
tui Inkeroisten puuhiomosta, paperi- ja kartonkitehtaasta, jot-
ka kuuluvat Tammerfors Linne- & Jern-Manufaktur A.-B:lle 
ja jotka eivät käytä voimaa vähempää kuin 4 800 hv. Mutta 
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niinpä onkin laitos perustettu vuonna 1872 ja voimalaitos on 
Suomen vanhin; alkujaan se oli varustettu peräti Edisonin 
dynamolla, joka nyt on Tekniikan museossa Helsingissä. Meil-
lä oli tilaisuus tutustua myös vanhojen rakennusten käynnissä 
oleviin modernisointitöihin, jotka tehtiin teräsbetonin avulla. 
Illansuussa kokoonnuimme sitten uittotyönjohtajan viihtyi-
sälle tuvalle pullakahville ja matkanjohtaja piti esitelmän ui-
tosta Anjalankoskessa. Oli miellyttävää kuulla myös tehtaan-
johdon tyytyväisyys niihin järjestelyihin, joiden avulla voi-
malaitos saatiin suojelluksi koskessa virtaavien tukkien töy-
täisyiltä. 9 aikaan läksimme matkaan kuunvalossa ja nopein 
aironvedoin, joihin vain tukkilaiset pystyvät, meidät vietiin 
yli tyynen selän pois Anjalan kartanosta, joka jäi sinne hyl-
jättynä onnettomine muistoineen, jotka kauhistuttavat enem-
män kuin kaikki muu historiassamme. Tunnin junamatka 
ja olimme Kotkassa klo. 10,49 i.p., heti valmiina herkullisel-
le iltapalalle Seurahuoneella ja pian sen jälkeen nukkumaan.

Sunnuntaiaamu sellaisessa uudisasukaskaupungissa kuin 
Kotka, maan toiseksi suurin sahatavaran vientikaupunki – 
perustettu vuonna 1878 (9,000 as.) - sekä täysin riippuvainen 
Kymijoen mittaamattomista metsävaroista, on vähän äälä. 
Kun arkipäivän meno on päällä, silloin soivat kaikki helis-
timet ja pelit materialismin toivelauluja sellaisella voimal-
la, että varmasti ehtii mukaan, mutta nyt piti saada vauh-
tia osanottajiin ja Den Store Guden tiesi siihen oikean tavan. 
Siis merelle, soutuveneillä iloiselle aamiaiselle Purjehduspa-
viljongille ja sitten yhdellä Karhula-yhtiön höyrylaivoista jo-
kea ylöspäin läpi Kyminsuun erottelulaitoksen sen meille ai-
van ennennäkemättömine mutta aivan varmasti niitä käyt-
täville miehistöille mukavine suojahuoneineen, missä erotte-
lu tapahtuu. Laiva vei meidät eteenpäin pohjoiseen pitkin jo-
kilaakson itäisintä haaraa 8 metriä korkealle ja äkkijyrkälle 
Korkeakoskelle, missä Karhulan puuhiomo ja kartonkitehdas 
sekä lyhyt uittoränni sijaitsevat ja mistä me palasimme aamu-
päiväkahville ja rouviemme tykö uittopäällikön huvilalle.

Klo 2–7  i.p. teimme hitaan paluumatkan junalla Lahteen 
(5,000 as.), joka niinikään on sellainen juureton paikkakun-
ta kolkkoine, ruutumaisine katuverkostoineen, jossa kuiten-
kin on siellä täällä monumentaalinen rakennus, ennen kaik-
kea imponoiva kaupungintalo pienten puulaatikoiden keskel-
lä. Mutta mikä muutti kaiken, ilta ja yö olivat unohtumat-
tomat ja Lahti siis paratiisi. Sen jälkeen kun olimme saaneet 
itsemme majoitetuksi Hotelli Lahteen, jakauduimme kahteen 
ryhmään, joista toinen asettautui juhlasalonkiin ja yritti tari-

noillaan lyödä aina toisen paremmaksi, kun taas toinen lähti 
voimisteluyhdistyksen tanssi-iltaan ja valkeapukuisten nuoru-
kaisten ja tyttöjen näytökseen. Vertailussa jäimme selvästi tap-
piolle siihen nähden mitä tässä suhteessa on nähtävissä meillä 
kotona Ruotsissa, missä vain niin harvat vapaaehtoiset har-
joittavat voimistelua ja vähemmän sympaattiset piirteet kiu-
saavat julkisia tanssitilaisuuksia.  

Illalla 9 aikaan olimme jälleen koossa ja nyt insinööri Frey 
piti esitelmän Kyminjoen uittotoiminnasta, erityisesti siitä 
mitä tapahtui Kalkkistenkoskella, minkä rakentamispiirus-
tukset ja puomitusmallit annettiin meidän nähtäväksemme, 
ja jotka esitelmöitsijä myöhemmin luovutti sihteerille yhdis-
tyksen kokoelmiin. Ruotsalaisille jaettiin myös merkkikartta 
ja vuoden 1911 painettu vuosikertomus, joka oli sisällön laa-
juuden ja ulkoasun suhteen selvästi meidän julkaisujamme 
parempi. - -

Sittenkun ”pässivainaja” oli hartaan mielialan vallites-
sa nautittu, tuli esiin luuttu ja ystävä Mm [Munsterhjelm], 
muiden lauluveikkojen avustamana  kaikki suuria kykyjä  
ilahdutti meitä pitkälle yöhön lauluilla ja ballaadeilla, enim-
mäkseen mollissa kulkevilla, sillä ”soitto on suruista tehty”, 
kuten Kalevala tietävästi kertoo.

Aurinko paistoi, kun maanantaiaamuna ajoimme Vesi-
järven höyrylaivalaiturille jatkaaksemme matkaamme Jyrän-
göllä – yhdellä lauttausyhdistyksen 52 höyrystä. Tuskin voi 
kuvitella viihtyisämpää varppilaivaa peräkannelle katettui-
ne ”työ”pöytineen katoksen alla, mistä oli hyvät näkymät yli 
saaririkkaiden, metsien reunustamien vesien, jotka aivan 
erityisen suuressa määrin ovat Suomen suurin luonnonkau-
neus. Tätä verrattain jylhää taulua elävöittävät lukematto-
mat höyrylaivat ja lautat, joista jälkimmäisistä erityisesti koi-
vusta tehdyt herättävät meidän mielenkiintoamme. Sitten 
liu’umme Anianpellon kanavaan ja suluttaudumme mahta-
valle Päijänteelle, jonka eteläisimmät selät ylitettyämme saa-
vumme Kalkkisten koskelle, missä retken suurin kohokohta on 
meitä odottamassa. Meidät viedään nimittäin pienveneillä 
nipuille, köydet irrotetaan ja tanssi pitkin 1,5 km pitkää kos-
kiosuutta alkaa. Soljumme hienosti, mutkitellen syväpuomien 
välissä, jotka on konstruoitu riippuvien parabelien muotoisik-
si kestämään kovimmatkin töytäisyt. Prof. Jusélius Helsingistä 
on laatinut suunnitelman väylän uittokelpoiseksi tekemisestä 
ja kustannukset nousevat 120,000 Smk:aan. Minusta tuntuu, 
että pyrittäessä mahdollisesti vieläkin parempaan käyttökel-
poisuuteen tulisi tehdä virtausoloista perusteellinen tutkimus. 
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Se saattaisi osoittaa tarvetta laittaa joitakin pohjapatoja sekä 
vielä lisää syväpuomeja. Kuitenkin se jo nykyisellään on huo-
mattavasti aiempaa parempi.

Tämänjälkeen seuraa jälleen puolentunnin höyrylaivamat-
ka ja olemme illalla 6 aikaan pienessä ja yksinäisessä Heino-
lassa (1,800 as.), yhdessä valtakunnan harvoista kaupungeis-
ta ilman rautatietä. Casinolla ja Seurahuoneella ryhdyimme 
”töihin” ja ensin mainitun paikan tilaisuudessa varapuheen-
johtaja piti ruotsalaisryhmälle tunnelmaisen puheen, josta me 
kiitimme muistelemalla niitä voimakkaita tunnelmia, joita 
olimme Suomen matkamme aikana saaneet kokea.

Tiistaiaamuna nousimme ylös samalla kellonlyömällä kuin 
olimme lopettaneet edellisiltana. Oli sumuista ja sateista, mut-
ta Jyrängön kuuma kahvi y.m. piristi merkittävästi, ja kun 
saavuimme Kalkkisten koivujen reunustamaan kanavaan ja 
sulkuun, olimme unohtaneet täydellisesti ryytyneen heräämis-
hetken. Tulimme jälleen Päijänteelle ja jatkoimme kohden 
pohjoista, sivuutimme siellä täällä lautan ja tungimme lai-
vamme keulan yhä kauniimpiin, kukkuloiden reunustamiin 
kulkupaikkoihin, oikeaan Norrlannin maisemaan. 4 aikaan 
iltapäivällä saavuimme Haapakummun suurelle erottelu- ja 
niputuspaikalle, joka katsastettiin huolella. Ensin mainitussa 
totesimme jälleen työntekijöille käytännölliset suojakatokset. 
Niputuslaitoksia oli 2 tyyppiä, osa Nielsenin liikuteltavia, joi-
den kapasiteetti on 5,000 tukkia päivässä, osa Blakstadin kiin-
teitä, joilla niputetaan 35,000 tukkia päivässä. Jälkimmäiset 
ovat tietenkin ylivoimaisia kiinteistä laitoksista, mutta edelli-
set ovat erityisen sopivia Suomen järvirikkaisiin ja monien si-
vuväylien muodostamiin oloihin, jolloin niitä voidaan siirtää 
tarpeen mukaan. Lisäksi tukit saadaan pakatuksi paremmin 
pienissä niputuslaitoksissa, suuremmista nipuista tahtoo tuk-
keja suoltua ulos hinauksen aikana. Tukkien määrä nipuissa 
on vastaavasti 80 ja 130.

Sitten kun oli oltu kummeina pikku Heikin [Heikki Tam-
melander, n. 2 m, 150 kg] tukinuittajakasteessa, läksimme 
takasinpäin länttä kohden ja saavuimme kaunista väylää 
myöten ihanasti sijaitsevaan Jyväskylään, 3 500 asukkaan 
koulu- ja hallintokaupunkiin. Seurahuoneella seurasi ”ero-

ajaistyöskentely”, jota ei kuitenkaan hoidettu aivan samal-
la hilpeydellä kuin kaikilla aiemmilla loistavilla aterioilla. 
Sillä meillä oli ero edessä. ”Den Store Guden” kiitti meitä ja 
me häntä, rakastettavia isäntiämme ja nuorta yhdistystä, jo-
ka näin loistavalla tavalla aloitti retkeilyjensä pitkän sarjan 
– näin saamme toivoa. Ja asemalla hurrattiin täydestä sydä-
mestä puolin ja toisin, kun me klo. 9,11 i.p. läksimme kohden 
länttä ja kotia.

Keskellä yötä Haapamäen asemalla pikajunaa odottaessa 
oli hyvää aikaa mietiskelyyn. Varmaa on, että koko tapahtu-
ma oli meille kuin kaunis ja opettavainen unelma, niin daa-
meille se oli itse asiassa paratiisi, sillä punaiset ruusut ja ma-
keiset olivat odottamassa heidän heräämistään jokaisena aa-
muna. Ai, ai, miten kaunista oli!

Seppänen epäili, että ensimmäinen retkeily, vaikka oli-
kin mitä onnistunein, oli sittenkin ollut ehkä vähän lii-
an suurpiirteinen ja vauhdikas, sillä seuraavana vuonna ei 
retkeilyä järjestetty. Johtokuntakin katsoi, että jokavuotiset 
retkeilyt tekevät pian lopun Suomen uittoväylien nähtävyyk-
sistä jota paitsi matkat tulevat huomattavan kalliiksi yksityi-
sille jäsenille.

”Herraretkeilyt” jatkuvat
 Kuitenkin jo vuonna 1914 järjestettiin uusi retkeily, mikä 
suuntautui 15.–18. kesäkuuta Kokemäenjoen Uittoyhdis-
tyksen alueelle. Seppänen kuvaili retkeä näin: 

Retki alkoi Tampereelta, jossa tutustuttiin Pyynikin tukin-
siirtolaitteisiin ja Tammerkoskeen. Seuraavana päivänä jat-
kui matka laivalla Nokialle, jossa oli nähtävänä uittoruuhet 
ja uitto valtaväylässä sekä tehtaat. Nokialta jatkettiin autoilla 
edelleen valtion sahalle Siuroon. Sieltä oli laivamatka Kulo ja 
Rautavettä pitkin Vammalaan, josta edelleen autoilla Tyrvääl-
le. Kolmantena päivänä kävi reitti autoilla Poriin, poiketen 
matkalla Kokemäenjoen Pirilän koskelle. Porissa tutustuttiin 
Rosenlewin tehtaisiin sekä nautittiin mainitun yhtiön suuren-
moisesta vieraanvaraisuudesta. Porista käsin käytiin autoilla 
Raumalla tutustumassa Vuojoki O.Y:n uuteen sahaan.

Tällä matkalla, joka ensi kerran muodostui pääasiassa au-
tokuluksi  näihin aikoihin alkoivat näet autot päästä meillä-
kin muotiin, tosin vain suuryhtiöiden ajoneuvoina  oli muka-
na 21 osanottajaa, joiden joukossa jälleen ins. Richard Smed-
berg Tukholmasta.

Myös seuraavana kesänä järjestettiin retkeily, vaikka ui-
tot maailmansodan aikaan olivatkin tavallista vähemmät. 

Tiistaiaamuna nousimme ylös  
samalla kellonlyömällä kuin  

olimme lopettaneet edellisiltana.
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Sillä paitsi sitä hyötyä, joka retkeläisille koituu vieraiden ve-
sistöjen uiton ja uittolaitteiden näkemisestä, valmistavat ret-
keilyt maan eri osien uittajille tilaisuuden vaihtaa mielipitei-
tä näkemänsä ja kokemansa johdosta, johtokunta peruste-
li ratkaisuaan ja unohti samalla kolme vuotta aiemmin sa-
nomansa. Kesäkuun 27.–30. päivinä Saimaan ja Päijänteen 
vesistöjen vedenjakajaseudulle järjestetty retkeily keräsi 
25 osanottajaa, kaikki tällä kertaa kotimaasta. H.A. Wrede 
kirjoitti retkeilystä laajan selostuksen, joka julkaistiin mo-
lemmissa SMY:n lehdissä. 

Vuoden 1916 uittoretkeilyä suunniteltiin aluksi Kemijo-
elle, mutta eri syistä uittopäällikkö Arthur Lindberg katsoi 
ajankohdan sopimattomaksi, ja niin sihteeri Sandman so-
pi Uleå-yhtiön metsäpäällikön Asser Wichmannin kanssa, 
että retkeily pidettäisiin Oulujoen vesistöalueella. Talvella 
oli ohjelmarunkokin jo selvillä: kokoontuminen Kajaanis-
sa, sieltä laivalla Sotkamoon, paluu Kajaaniin, tehdaskier-
rokset, käynti Ristijärvellä. Seuraavana päivänä Oulujärven 
yli laivoilla ja sitten uittoveneillä Oulujokea myöten Mu-
hokseen ja edelleen laivalla Ouluun, ja middag & Supé där å 
Raatti. Kolmantena päivänä Oulussa lohipatoja, sahoja, uit-
toa, erottelua, propsien maihinnostoa y.m., aikainen päiväl-
linen, luki Sandmanin suunnitelmassa. Tällä järjestelyllä sel-
vitään oikeastaan 3. työpäivällä, mikä on ollut tavanmukaista.

Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, mistä Seppänen 
toteaa: Erinäisten syiden vuoksi eivät paikkakuntalaiset isän-
nät voineet sitä järjestää. Vuosikokouksessa oli sitten ehdolla 

Yhdistyksen ensimmäinen kesäretkeily suun-
tautui syyskuun alussa 1912 Kymijoen Uit-
toyhdistyksen alueelle. Matkan ”kohokohta” 
koettiin Kalkkistenkoskella (alakuva), joka 
oli muutama vuosi aikaisemmin rakennet-
tu nippu-uittokelpoiseksi. Retkeilijät pää-
sivät matkaamaan kosken irrallaan uivien 
nippujen päällä, ja Richard Smedberg to-
tesi matkasta: ”Meidät viedään pienveneil-
lä nipuille, köydet irrotetaan ja tanssi pitkin 
1,5 km pitkää koskiosuutta alkaa. Soljum-
me hienosti, mutkitellen syväpuomien vä-
lissä, jotka on konstruoitu riippuvien para-
belien muotoisiksi kestämään kovimmatkin 
töytäisyt.” – Retkeläiset seuraavat Haapa-
kosken (Vaajakosken) erottelulla Blakstad-
tyyppisen puristajaniputtajan työskentelyä. 
Tukeilla oli siihen aikaan ihan omat pituu-
tensa. (Kymin Uittoyhdistys)

Soljumme hienosti, mutkitellen  
syväpuomien välissä, jotka on 

konstruoitu riippuvien parabelien 
muotoisiksi kestämään kovim- 

matkin töytäisyt. 
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Pielisjoki ja Kemijoki, joista viimeksi mainittu sai yleisim-
män kannatuksen. Kesällä kuitenkin olot pohjoisilla rajaseu-
duilla kehittyivät etupäässä jääkäriliikkeen takia sellaisiksi, 
ettei mitään retkeilyä sinne voitu järjestää. Näin joutui via-
ton yhdistystoimintakin tavallaan kosketukseen silloisten roh-
keiden poliittisten tekojen kanssa.

”Poliittiset teot” aiheuttivat myös sen, ettei seuraavina-
kaan vuosina järjestetty retkeilyä. Tosin vuoden 1917 vuosi-
kokouksessa annettiin hallituksen tehtäväksi, mikäli mah-
dollisuus sellaiseen ilmaantuisi, järjestää uittoretkeily tuleva-
na kesänä. Mahdollisuutta ei ilmaantunut, eikä seuraavaa 
retkeilyä pystytty järjestämään ennen kuin vuonna 1920. 
Sihteeri Koskenmaa kuvailee tätä Pohjois-Karjalaan suun-
tautunutta excursiota vuosikertomuksessaan näin:

Huomattavampia tapauksia yhdistyksen viime vuotises-
sa elämässä oli pitkistä ajoista kesäretkeily heinäkuun 26–
28 päivinä Itä-Suomeen. Kokoonnuttiin heinäkuun 26 p:nä 
Joensuuhun, johon saapui noin 35 osanottajaa, jossa ensin 
tarkastettiin toiminimen Gust. Cederberg & Co uusi, osit-
tain valmistunut sahalaitos ja Kukkosensaaren niputuspaik-
ka. Toiminimen Gust. Cederberg & Co tarjoaman aamiaisen 
jälkeen käytiin A.B. W. Gutzeit & Co laivalla katsomassa Ut-
ran niputuslaitosta ja Ristisaaren erottelupaikkaa. Täältä pa-
lattiin takaisin Joensuuhun, missä hauskimman yhdessä olon 
vallitessa, ollen Saimaan Lauttausyhdistyksen vieraina, syö-
tiin yhteinen päivällinen ja ylimääräisellä junalla klo 9 illalla 
lähdettiin Nurmekseen yöksi, koska pidettiin matkan jatka-
mista ohjelman mukaisesti laivalla Pielisjokea ylöspäin vallit-
sevan myrskyn tähden seuraavana aamuna hankalana. Tääl-
lä huolehti retkeilijöiden ruumiillisesta hyvinvoinnista Sai-
maan Lauttausväylienperkaus O.Y.

Nurmeksesta käsin käytiin sitten autoilla seuraavana päi-
vänä tarkastamassa sanotun perkausyhtiön Kuokkastenkos-
keen ja Lounatjoelle rakentamia lauttauslaitteita, josta poi-
kettiin toiminimen W. Gutzeit & Co laivalla Kolilla, missä 
yövyttiin yhdistyksemme vieraina. Wiimeisen retkeilypäivän 
aamulla lähdettiin sieltä laivalla, poiketen Lieksassa, Sai-
maan Lauttausväylienperkaus O.Y:n kunnostamalle Sokon-
joen lauttausväylälle, missä varsinkin Tiensuun pysäkin luo-
na oleva suurenmoinen uittoränni herätti ansaittua huomio-
ta. Täältä palattiin autoilla Lieksaan, josta käsin Pankakos-
ken tehtaan kutsumina ja rautateitse käytiin tarkastamassa 
sanotun tehtaan suurisuuntaisia laitoksia sekä ollen tehtaan 
vieraina syötiin päivällinen, jonka jälkeen kukin hajaantui 

muistoineen taholleen. Semmoiset olivat lyhyin piirtein ylei-
sesti katsoen onnistuneen ja osaanottavien tyytyväisyyttä he-
rättäneen retken ulkoiset puitteet. 

1920-luvulla retkeiltiin joka vuosi lukuun ottamatta 
vuotta 1927. Kesällä 1921 käytiin pohjoisessa. Aluksi ko-
koonnuttiin Kajaaniin, jossa aluksi käytiin Pöllyvaaralla 
ihailemassa kaupunkia ja Kajaani-yhtiön tehdaslaitoksia. 
Efter återkomsten till staden samlades exkurrenterna å Stads-
hotellet, varest Kajaani Wood A.B. på ett gästfritt sätt sörjt för 
den materiella trevnaden vid rikligt dukade bord och återsto-
den av kvällen förflöt under glatt samspråk, interfolierat med 
en och annan flottarevisa, tills den obevekliga tiden och tan-
ken på den tidiga avfärden nästa morgon tvang deltagarne 
att uppsöka sina genom färdledarenas försorg iordningställ-
da nattkvarter.

Lähtö olikin aamulla kello 6, jolloin metsänhoitaja Aej-
melaeuksen johdolla käveltiin satamaan. Sieltä matkattiin 
kahdella Kajaani-yhtiön höyrylaivalla Oulujärven yli Vaa-
laan, ja edelleen veneillä jokireittiä pitkin Ouluun. Täältä 
matka jatkui meritse ensin Iijokisuun ja sitten Kemijoki-
suun erotteluille sekä edelleen Tornioon ja retkeilyn lopet-
tajaisiin Haaparantaan. Tämänkin vahvasti ammattipitoi-
sen retkeilyn ”oheisohjelma” oli tarjoilultaan siinä määrin 
runsas – kieltolakiaikaa vaikka elettiinkin – että yhdistyk-
sen sihteeri joutui kirjaamaan vuosikertomukseen kesäret-
keilyselostuksen loppuun poikkeuksellisen huomautuk-
sen: Ikävä kyllä, on erittäinkin parin viime retkeilyn aika-
na retkeilijöiden iloisuus ottanut sellaisia muotoja, että va-
kavammille Yhdistyksen jäsenille tuntuu kiusalliselta ottaa 
retkeilyihin osaa ja että yhdistyksen maine ja menestys voivat 
joutua siitä kärsimään. Tämä ei ole sanottu moittimishalus-
ta tai pyrkimyksellä rajoittaa jäsenten vapautta, vaan toivo-
muksella saada aikaan parannus, ettei yhdistyksen maine ja 
sen menestys joutuisi siitä pahemmin kärsimään. – Ilmeises-
ti huomautus auttoi, koska vastaavanlaisia merkintöjä ei 
enää myöhemmin ilmennyt. Tarjoilun määrässä tuskin ta-
pahtui retkeilyillä suurempaa muutosta ennen 1990-lukua.

Vuoden 1922 uittoretkeily muodostui paljolti automat-
kailuksi Keski-Suomessa, ja siitä on kerrottu hieman enem-
män edellä yhdistyksen toiminnan yhteydessä. Vuonna 1923 
retkeiltiin Vuoksenlaaksossa, ja seuraavina vuosina kohteina 
olivat Kymijoki sekä Laatokan-Karjala. Jälkimmäisestä ret-
keilystä, johon osallistui 25 jäsentä, oli melko laaja uutinen 
”Karjalan Maa”-sanomalehdessä. Siinä todettiin mm. Läs-
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kelän iltatilaisuudesta tähän tapaan: Päivällisen lomassa oli-
vat retkeilijät tilaisuudessa kuulemaan itkuvirren itkijänaisia 
sekä kanteleensoittajaa ja runonlaulajaa kuin myöskin tutus-
tumaan karjalaiseen tanssiin. Nämä esitykset herättivät retke-
läisissä, joista useat ensi kertaa olivat tilaisuudessa tällaista nä-
kemään ja kuulemaan, suurta ihastusta. Retkeilyllä kuljettiin 
tavallista enemmän höyrylaivoilla: Läskelästä Pitkärantaan 
sekä sieltä aluksi Valamoon ja edelleen Sortavalaan. 

Vuonna 1926 oli vuorossa Kemijoki, josta Seppänen kir-
joittaa näin: Kemijoen uittoyhdistyksen kutsusta tehtiin v. 
1926 retkeily Kemijoelle heinäkuun 1–2 päivinä. Rovaniemel-
tä käsin matkattiin autoilla Kemijärvelle ja sieltä uittoväylää 
takaisin Rovaniemelle. Täältä tehtiin vielä matka Kemijoki-
suun erottelulle. Halu saada nähdä PeräPohjolan päävesistöä 
ja tutustua sen uittoon sekä ylämaiden jylhään luontoon, oli 
houkutellut tälle pitkälle matkalle mukaan 43 osanottajaa, 
joiden joukossa ensi kerran sitten vuoden 1914 nähtiin jälleen 
läntisen naapurimaan edustajia, uittopäälliköt Krook ja Jo-
hansson.

Seuraavan vuoden retkeily peruuntui, koska Taalinteh-
das, jonne matka oli tarkoitus suunnata, ei metalliteollisuu-
den työsulun vuoksi ollut käynnissä. Kesäkuun lopulla 1928 
järjestettiin retkeily Kokemäenjoen uittoyhdistyksen alueel-
le. Seppäsen mukaan retkeily oli siitä harvinainen, että run-
saan kotimaisen osanottajajoukon lisäksi mukana oli peräti 11 
ruotsalaista uittomiestä, mm. Ruotsin vastaavan yhdistyksen 
monivuotinen puheenjohtaja konsuli P. Burchardt. Retkeily 
alkoi Tampereelta ja jatkui pitkin uittoväylää Poriin saakka.

Vuonna 1929 retkeiltiin Itä-Suomessa. Aluksi tutustut-
tiin Värtsilän tehtaisiin, josta siirryttiin Pielisjoelle Risti-
saaren erottelu- ja niputuspaikoille. Joensuusta matka jat-
kui Karvion kanavalle ja sieltä laivoilla Heinäveden reittiä 

myöten Savonlinnaan; osa retkeilijöistä jatkoi vielä Punka-
harjulle. Tällä retkeilyllä oli yhdistyksellä kunnia saada näh-
dä vierainaan maailmanmaineen saavuttanut norjalainen 
uittomies ja keksijä W. Blakstad sekä uittopäällikkö K. Est-
berg Ruotsista. Etenkin ensinmainittu tarkasteli suurella mie-
lenkiinnolla erikoisesti Utran vesivoimaista niputtajaa, joka 
tiettävästi on laatuaan ainoa toiminnassa oleva koko maa-
ilmassa. Mainitun niputtajan rakenne perustuu Blakstadin 
keksimään periaatteeseen, jonka mukaisesti hänen kotimaas-
saan rakennettua laitosta ei oltu saatu tyydyttävästi toimi-
maan, joten se oli purettava.

Pulavuosina 1930–32 ei retkeilyjä järjestetty, mutta ke-
säkuun lopulla 1933 Tampereella pidetyn kesäkokouksen 
yhteydessä tutustuttiin Tako Oy:n tehtaisiin, Pyynikin 
uittotunneliin sekä J.W. Enqvist Ab:n Lielahden tehtaan 
paperipuuvarastoihin. Iltapäivällä tehtiin vielä huviretki 
Kangasalan Vehoniemen harjulle, jonka jälkeen oli pää-
töspäivällisen aika. Osanottajat saivat retkeilystä paljon py-
syviä kokemuksia ja muistoja, kirjasi sihteeri Saxén vuosi-
kertomukseen.

V. 1934 järjestettiin lyhyt retki 28/7 Kyminjoen väylälle 
Voikan tehtaalta Kotkaan. Näin lyhyesti kuittasi Seppä-
nen vuoden 1934 uittoretkeilyn. Vaikka olikin kyse vain 
”päiväretkestä”, siihen mahtui paljon, siitä vakuuttuu kun 
lukee uittopäällikkö A.R. Blumenthalin 12-sivuisen eloi-
san retkeilyselostuksen vuosikirjasta. Lueteltuaan kaikki 
32 osanottajaa nimeltä Blumenthal aloittaa kuvauksen-
sa sääraportilla: Såsom synes folk av den kaliber, som ej lå-
ter skrämma sig av väder och vind, vana att taga emot vad 
himlen ger. Men så behövdes  det också, ty den 28 juli i nå-
dens år 1934 hade gått in med mulen himmel och hednagu-
den Jupiter Pluvius låg över dagens program ungefär som 
hade han varit en av deltagarena i vår lovvärda exkursi-
on och öste över oss i tid och otid av sin makts ovälkomna 
håvor. När jag på utsatt tid körde upp vid Voikka klubb, såg 
jag dir. Gunnar Bonsdorffs resliga lekamen avteckna sig mot 
en grå himmel på klubbtrappan.

Sää ei todellakaan suosinut retkeläisiä aamupäivän aika-
na, mutta siitä huolimatta kaikki ulko-osuudet vietiin läpi 
suunnitellusti – oli sitten herroilla sadevarustusta tahi ei. 
Voikkaan tehtaan uittojärjestelyjen ohella ehdittiin päi-
vän aikana tutustua myös vastaaviin laitteisiin Kuusan-
kosken, Myllykosken, Inkeroisten, Anjalan ja Korkea-
kosken tehtailla. Sieltä matka jatkui Karhula-yhtiön hi-

Voikkaan tehtaan uittojärjes- 
telyjen ohella ehdittiin päivän  

aikana tutustua myös vastaaviin 
laitteisiin Kuusankosken,  
Myllykosken, Inkeroisten,  
Anjalan ja Korkeakosken  

tehtailla.
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naaja Ursulalla Kyminsuuhun uittopäällikön virka-asun-
nolle. Här bor Ernst A. Löthner med barn och blomma, här 
mötas vi med varma servietter, en förlösande grogg på veran-
dan i sällskap med den där äldre herrn, som bidat vår an-
komst, Kalle Brofeldt själv, eller en kopp sjudande gott kaffe, 
som husets glada värdinna med dotter bjuda på, här kan vi 
fördela oss nach belieben – huru vi vill.

Grogi- ja kahvihetken jälkeen osa retkeläisistä jäi pitä-
mään yhdistyksen kesäkokousta, kun taas osa lähti tutus-
tumaan Kyminsuun erotteluun tai jatkoi nauttimistaan 
kauniiksi muuttuneesta kesäillasta. Parin tunnin pääs-
tä matka jatkui Ursulalla Kotkan Pursiseuran paviljon-
gille, jossa nautittiin illallinen. Den angenäma samvaron 
fortgick med sång och glam tills ”ett sken av mattad purpur 
spreds kring byggderna och tjällen”. Men mot småtimmar-
na pläga ju lederna glesna, så även här. När julisolen den 29 
spred sina flammor över glittrande vågor, så skingrades flot-
tarskaran mot fjärran vinkande mål. Minnenas dagbok har 
fått några teckningar till från en glad flottardag.

Vieraanvaraisuutta ja etenkin lohta riitti seuraavankin 
vuoden retkeilyllä Pohjanlahden perukalla, jonka Sep-
pänen tiivisti näin: Retkeily muodostui erikoisesti erotte-
luopintomatkaksi, jolloin tutustuttiin kokonaan uusittuun 
Oulujokisuun Hartaanselän erotteluun ja niputtajaan se-
kä Iijoen Korkianhaaran, Kemijoen Myllyniemen ja Tor-
nionjoen Saarenpään erotteluihin. Enso-Gutzeitin laivas-
topäällikkö Hugo Lakomaa (ex-Larsson) selosti retkei-
lyä yksityiskohtaisemmin vuosikirjassa ja päätti sen näin: 
Paljon oli tälläkin retkellä taas uutta nähty ja todettiin yk-
simielisesti, että toisenlaiset ja suuremmat ovat vaikeudet 
täällä kuin meillä sisävesien uittajilla.

Seppänen totesi yhteenvetona näistä yhdistyksen en-
simmäisen 25-vuotistaipaleen uittoretkeilyistä: Kuten edel-

läolevasta selviää, on retkeilytoiminta ollut, muutamia har-
voja poikkeuksia lukuunottamatta, vuosittain uusiintuva, el-
lei voittamattomia esteitä ole sattunut. Varmaankin nämä 
maan eri puolille suunnatut matkat ovat olleet omiaan tutus-
tuttamaan osanottajat mitä moninaisimpiin ja eri olosuhtei-
den mukaisiin uittomuotoihin, antaneet heille monta tarpeel-
lista kokemusta ja opettaneet ymmärtämään niitä monasti 
vaikeita tilanteita, joissa uittotoiminta on suoritettava. Epäi-
lemättä tutustuminen maan eri uittoväylillä saavutettuihin 
kokemusperäisiin tuloksiin on ollut myöskin omiaan viemään 
maamme yleistä uittotoimintaa eteenpäin, sillä näiden ret-
keilyjen kautta ovat aktiiviset uittajat saaneet ikäänkuin il-
maiseksi käyttää hyväkseen toisen pitkäaikaisen ponnistuksen 
tuloksia. Lisäksi ovat retkeilyt muodostuneet terveellisiksi ja 
asioita selventäviksi mielipiteiden vaihto, keskustelu ja arvos-
telutilaisuuksiksi sekä virkistäviksi ja hauskoiksi yhdessäolon 
hetkiksi, joiden muistot vielä kauan jälkeenkin päin kirkasta-
vat monta yksinäistä hetkeä ja luovat hilpeyttä toveripiirissä.

Vuosina 1936 ja 1937 ei retkeilyä järjestetty, mutta elo-
kuun alussa 1938 oltiin jälleen Kymijoella. Retkeily oli 
tavallaan jatkoa Yksityismetsänhoitajayhdistyksen edellis-
päivän retkeilyyn Sippolassa, sillä moni Sippolan kävijöis-
tä jatkoi uiton merkeissä reitillä Kouvola–Kotka. Erotte-
lu oli retkeilyn pääteema, ja niinpä päivän aikana tutus-
tuttiin Myllykosken, Inkeroisten ja Kyminsuun erottelu-
laitoksiin sekä hieman muihinkin väylän uittolaitteisiin. 
Vuosikirjassa on Gunnar Simellin, ”Mämmälän miehen”, 
tiivis retkeilyselostus, jota täydentää runsas kuvitus haus-
koine kuvateksteineen, kuten: Kuvassa 4 majuri Wiik ja 
kapteeni Sjöström hymyilevät tyytyväisinä, kun retkeily tä-
hän saakka on mennyt näin hyvin. Vai johtuisiko se hyvän-
tunteesta, kun juuri on nautittu sekä silmän- että suunruo-
kaa Myllykosken upouudessa Seurojentalossa, josta retkeili-
jöitä ei millään tahtonut saada jatkamaan matkaansa. Mut-
ta missä ovat nämäkin retkeilykuvat?

Retkeilyt uittopääll iköiden erioikeudeksi
Sotavuosina ei retkeilyjä luonnollisestikaan järjestetty, mut-
ta jo kesällä 1945 perinnettä jatkettiin – nyt uudella kaaval-
la eli uittopäällikköjaoston puitteissa; mukana oli 31 jaos-
ton jäsentä sekä lisäksi kahdeksan ruotsalaista uittomiestä. 
Retkeily suuntautui Kokemäenjoelle, jossa keskityttiin ui-
ton ja voimalaitosten välisiin suhteisiin. Retkeilyn johta-
jan, uittopäällikkö Herman Tawastin laatiman retkeilyop-

Vuoden 1915 retkeilyllä tutustuttiin Saimaan ja Kymijoen vesistön vä-
lisiin tukinsiirtolaitoksiin, Gutzeit-yhtiön Väliväylään sekä Halla-yh-
tiön Orrain-Honkataipaleen tukkirataan. Kuva jälkimmäiseltä koh-
teelta. Retkeläiset ovat kulkeneet Kuolimojärven yli Orraintaipalees-
ta Honkataipaleeseen Halla-yhtiön hinaajalla Halla XI (ex Veto), jo-
ka oli rakennettu vuonna 1900 Varkaudessa ja siirretty Kuolimolle ke-
väällä 1910, jolloin tukkirata aloitti toimintansa. Alus hinasi vajaan 
puolen kilometrin levyisen Orraintaipaleen kannaksen yli siirretyt ni-
put Kuolimoa pitkin Honkataipaleeseen, jossa ne siirrettiin höyryve-
turin vetämiin vaunuihin ja kuljetettiin noin viiden kilometrin mat-
ka Mäntyharjun Kallaveteen, joka oli jo Kymijoen vesistöä. (UPM) 
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paan selostus alkoi näin: Kun Kokemäenjoelle järjestetyn 
Uittopäällikköjen jaoston retkeilyn päätarkoituksena on tu-
tustuttaa retkeilyyn osallistuneen niihin vaikeuksiin, joita ui-
tolle on aiheutunut Harjavallan ja Kolsin voimalaitoksien 
laajoista patouksista ja kun retkeily on supistettu vain yhteen 
päivää on luonnollista, että päähuomio retkeilyä järjestettäes-
sä on täytynyt kiinnittää padottuihin suvantoihin, voimalai-
toksien aiheuttamiin uittovaikeuksiin ja näiden sekä voima-
laitoksien tarkastuksiin.

Ruotsalaisvieraiden joukossa oli ”vanha tuttu” Richard 
Smedberg, nyt everstiluutnantin tittelillä, joka oli vierail-
lut Suomessa useita kertoja ja oli ollut mukana myös vuo-
den 1914 Kokemäenjoen retkeilyllä. Smedberg myös kir-
joitti vuosikirjaan selostuksen niin retkeilystä kuin myös 
ruotsalaisvieraille järjestetystä lisäohjelmasta. Jaoston vuo-
sikertomuksessa annettiin tunnustusta järjestäjille: Retkeily 
oli asiallisesti antoisa ja järjestely kaikin puolin mallikelpoi-
nen, sillä kuljettiinhan koko aika juna-aikataulun täsmälli-
syydellä huolimatta siitä, että kulkuneuvoina olivat huonoil-
la renkailla ja häkäkaasuttimilla varustetut autot ja mootto-
riveneet. Lisäksi oli sekä hengen että ruumiinravinto korkea-
ta rauhanaikaa muistuttavaa tasoa, joten naapurimaiset vie-
raammekin tuntuivat olevan erittäin tyytyväisiä.

Seuraavina vuosina uittopäällikköjaosto retkeili Kymi-
joella, Pohjois-Karjalassa, Oulu- ja Iijoella, Kymijoella se-
kä Kemi- ja Tornionjoella. Niistä kaikista julkaistiin retkei-
lyselostukset vuosikirjoissa. Lähes poikkeuksetta todettiin 
retkeilyillallisten yhteydessä, että ne jatkuivat hilpeän mie-
lialan vallitessa pikkutunneille saakka tai vastaavaa. Vuoden 
1950 retkeilyllä Kymijoella oli mukana jälleen ruotsalaisia 
ja norjalaisia uittomiehiä, heidän joukossaan jälleen Smed-
berg, joka nytkin kirjoitti vuosikirjaan retkeilyselostuksen. 
Siinä hän kertoi mm. uudesta kokemuksesta Heinolassa: 
Den största nyheten som jag kunde iakttaga sen resan 1912 var 
värdshuset ”Den Gyllne Stävan”, där middagsmålet intogs, 
dock endast undantagsvis med mjölk.

Vuonna 1953 jaoston kesäretkeily järjestettiin yhteisenä 
Pohjoismaiden Uittoneuvoston kanssa. Vuosikirjassa selos-
tetaan retkeilyä, johon otti osaa neljä ruotsalaista ja kaksi 
norjalaista uittomiestä (heistä neljä rouvineen) ja joka al-
koi tavallaan jo Helsingissä, mm. näin:

Kun oli nautittu krapupäivällinen hotelli Palacessa Stolpen 
toimiessa isäntänä, siirryttiin asemalla odottavaan omaan 
makuuvaunuun Savonlinnan junassa. Vilkkaan keskustelun 

ja matkaeväitten merkeissä alkoi matkanteko ja seurustelu 
jatkui aina pikkutunneille asti. - -

Savonrannassa, jonne saavuttiin autoilla, otti metsänhoi-
taja Roitto retkeläiset hoiviinsa. Enso-Gutzeitin amiraalilai-
va ”Chr.Kontturilla” aloitettiin matka kohti Joensuuta. Mat-
kan aikana tutustuttiin metsänhoitaja Roiton selostukseen 
Saimaan vesistöalueesta ja kuljetettavista puutavaramääristä 
sekä niputus- ja hinaustavoista. Vuosittain kuljetetaan Sai-
maalla jo yksinomaan teollisuuden tarpeiksi n. 6–7 milj. kpl. 
eli n. 30–35 milj. j3 sahatukkeja, n. 1 milj. kpl. eli 7 milj. j3 
vanerikoivuja ja 2.5–3 milj. pm3 kuusi- ja mäntypaperipui-
ta. Kuljetus tapahtuu etupäässä nippulauttahinauksena. Hi-
nausväylää on Saimaalla n. 2 000 km. 

Laivalla maistuivat tarjotut virvokkeet ja varsinkin erin-
omaisiin karjalanpiirakoihin olivat retkeläiset ihastuneita. 
Matkalla pysähdyttiin tutustumaan Oy Kaukas Ab:n Tikan-
saaren niputuspaikkaan. Niputus suoritettiin puristamalla 
puut vaijereiden avulla 30 hv:n hinaajan perään nipuksi. 
Työryhmään kuuluu 6 miestä + kokki ja työtulos kymmentun-
tisena päivänä on keskimäärin 6 000 tukkia tai 700–1 000 m³ 
4 m paperipuuta.

Kaikinpuolin onnistuneen laivamatkan jälkeen saavuttiin 
Joensuuhun. Joensuulaisen ”Karjalainen”-nimisen lehden re-
portteri ei ollut varmaan tietoinen laivamatkan trahteerauk-
sesta, koska väitti seuraavan päivän lehdessään retkeläisten 
näyttäneen ”hieman nälkäisiltä” laivasta astuessaan. - -

Uittoyhdistyksen hinaajalla siirryttiin Ristisaaren niputus-
laitokselle, jonka tavallisuudesta poikkeavat 2-puoliset, höy-
rykäyttöiset puristajat herättivät huomiota. Niputtajien teho 
on keskimäärin 25 nippua tunnissa pinotavaranippujen sisäl-
täessä 210–230, sahatukkinippujen 80–100 ja koivunippujen 
50–70 pölkkyä. Koneellisesti niputetaan 3 m ja sitä pitempi ta-
vara. Lyhyempi tavara käsiniputuksena ns. Lakomaan kehil-
lä. Yhden koneen työryhmään kuuluu 15 miestä. Työ tehdään 
urakkapalkalla. - -

Sunnuntain ohjelma alkoi yhteisellä lounaalla, jonka jäl-
keen siirryttiin Ilosaarelle katsomaan tukkilaiskisoja. Uitto-
päällikkö Mannerin lausuttua sekä suomeksi että ruotsiksi 
katsojat tervetulleiksi alkoivat kilpailut. Tukkipoikien taita-
vat suoritukset saivat varsinkin ulkolaisten vieraiden jaka-
mattoman suosion osakseen. Sattunut sade vain jonkin ver-
ran häiritsi kisojen loppuessa.

Tämän jälkeen ajettiin autoilla Kolille tutustumaan sen 
loistaviin ja laajoihin näkymiin sekä nauttimaan yhteinen 
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eroajaispäivällinen. Mieliala oli ehkä hilpeämpi kuin aikai-
semmilla aterioilla. Vieraiden kiitokset retken isännille esit-
ti uittopäällikkö Lundén. Metsäneuvos Lagerstedtkin oli jo 
ehtinyt esiintymisvireeseen. Monien irtaantumisvaikeuksien 
jälkeen pääsivät etelään lähtijät autoihin ja matkalle kohti 
Joensuuta. Kuningasgrogeihin oli kovan ajon ansiosta Joen-
suussa vielä aikaa, mutta ne olivatkin jo toteuttaa metsäneu-
voksemme toiveet saada retkeläiset myöhästymään junasta.

Vuoden 1953 jälkeen retkeilyt jatkuivat kutakuinkin en-
tisellä kaavalla, kuitenkin niin, että yleensä retkeily jär-
jestettiin vain joka toinen vuosi. Suurimmat uittoyhdis-
tykset, joita oli neljä Etelä- ja kolme Pohjois-Suomessa 
toimivat vuoronperään retkeilyjen järjestäjinä; usein vielä 
niin, että Pohjois-Suomessa kaksi tai kaikki kolme yhdis-
tystä toimivat yhdessä vetovastuussa. Esimerkiksi vuoden 
1955 retkeilyn isäntinä olivat Oulujoen, Iijoen ja Kemijo-
en Uittoyhdistykset; nipunsiirtolaitokset ja erottelut olivat 
retkeilyn pääkohteina.

Heinäkuussa 1959 jaosto retkeili Kymin Uittoyhdis-
tyksen alueella. Retkeily alkoi samana vuonna valmistu-
neelta Vuolenkosken voimalaitokselta ja eteni Heinolan 
ja Kalkkisten kautta Jyväskylään. Toisena päivänä tutus-
tuttiin uittoyhdistyksen Pellonpään tukikohtaan, Haa-
pakosken erotteluun sekä Väinölän konepajaan. Erityis-
tä huomiota sai osakseen konepajalla rakennettu moot-
torihinaaja Lauri, joka lyhensi Haapakosken ja Kalkkis-
ten välistä hinausaikaa puolella vuorokaudella vanhoihin 
höyryvarppaajiin verrattuna. Retkeily päättyi Jyväshovis-
sa tarjottuun päivälliseen. 

Joskus uittoretkeilyjen ohjelmassa oli myös kulttuuri- ja 
maakuntakohteita, vaikka yleensä retkeilyjen aikataulu oli 
niin tiivis, ettei ”sivuhypyille” juuri ollut aikaa. Esimerkik-
si vuonna 1925 käytiin Valamossa ja vuoden 1957 retkeilyl-
lä, joka suuntautui Kokemäenjoelle reitillä Tampere–Pori, 
käytiin myös Cedercreutz-museossa Harjavallassa sekä Ju-
seliuksen mausoleumissa Porissa. Myös ateriointi- ja yöpy-
mispaikkoina usein käytetyt yhtiöiden kerhot ja klubit se-

kä monen paikkakunnan hotelliravintolat olivat jo sellaisi-
naan eräänlaisia kulttuurikohteita. 

Vuonna 1965 uittopäälliköt suuntasivat Pohjois-Karja-
laan. Vuosikirjassa yksityiskohtaisesti kuvattu retkeily tii-
vistettiin englanninkielisessä summaryssä näin: The floating 
superintendents’ section made its customary excursion in 1965 
to the floatways of the floating associations of North Karelia. 
The participants were able to study many aspects of the float-
ways of the Association and their technical equipment.

Vuoden 1968 retkeily oli vakiintuneen kaavan mukaan 
nytkin vain uittopäällikköjaostoa koskeva, mutta samalla 
myös pohjoismainen uittoretkeily. Tosin mukana oli vain 
kuusi ruotsalaista uittajaa, osa heistä rouvineen. Retkeily 
suuntautui Kemijoelle, jossa ensimmäisenä päivänä käy-
tiin Autioniemen vastuulla ja erottelulaitoksella sekä Ja-
varusvastuulla, Pirttikosken voimalaitoksella, Kaihuan ka-
lanviljelylaitoksella ja Tikkasenkarilla. Kaihualla pidettiin 
Suomen ja Ruotsin välinen tikanheittomaaottelu, josta 
Björn Finne kirjoitti vuosikirjan retkeilyselostuksessa: Oi-
va Hyyppä oli tarkkakätisin ja Joakim Staël v. Holstein oli 
tiukan kilvan kakkonen. Palkintona oli kaksi syötettyä tai-
menta, jotka voittajat saivat heittouistimella pyytää viljelys-
laitoksen kalalammikosta. Toisena päivänä oli ohjelmassa 
Lapin Metsämuseo, Valajaskosken ja Petäjäskosken voima-
laitokset sekä Taivalkoski, jossa nautittiin lohisoppaa, se-
kä vielä Isohaaran voimalaitos, jossa retkeilyohjelman päät-
teeksi esittelivät Leinosen tukkilaismestariveljekset taitojaan. 
Kohteissa oli myös Kemijoen uittoa koskevia esitelmiä. 
Varsinainen retkeilyn päätös tapahtui illalla Kemin Meri-
hovissa. – Edellisvuonna oli vastaava pohjoismainen uit-
toretkeily järjestetty Ångermanjoelle, ja mukana oli ollut 
myös joukko suomalaisia uittajia. 

Vuonna 1972, jolloin yhdistys täytti 60 vuotta, myös jä-
senistö pääsi pitkästä aikaa mukaan kesäretkeilylle, joka 
suuntautui Kymijoen vesistöalueelle. Retkeilyn aikan tu-
tustuttiin Suolahden ja Keljon nipputerminaaleihin, Keitele– 
Päijänne-suunnitelmaan, Kalkkisten uitto- ja säännöstelyka-
navaan, Kimolan uittokanavaan sekä Kymin Oy:n Verlan 
tehdasmuseoon. Retkeilyyn osallistui ruotsalaisten ja norja-
laisten lisäksi vajaa 40 yhdistyksen jäsentä, kirjoitti yhdistyk-
sen silloinen sihteeri Eero Reinius.

Uittopäällikköjaoston myöhemmistä retkeilyistä kerrot-
tiin jo edellä; jaoston viimeinen retkeily järjestettiin kesä-
kuussa 1988.

Sunnuntain ohjelma alkoi  
yhteisellä lounaalla, jonka  

jälkeen siirryttiin Ilosaarelle  
katsomaan tukkilaiskisoja. 
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Teollisuuden Metsänhoitajien matkassa
Jo ennen vuoden 1972 retkeilyä oli Uittajainyhdistyksen 
rivijäsenille tarjottu aika ajoin tilaisuus osallistua retkei-
lyihin, kun niitä ryhdyttiin järjestämään yhteistyössä Yk-
sityismetsänhoitajayhdistyksen (vuodesta 1973 Teollisuu-
den Metsänhoitajat ry) kanssa; yhdistysten jäsenistö oli 
edelleen pitkälti sama. Ennen 1950-lukua Yksityismet-
sänhoitajayhdistys järjesti retkeilyjä harvoin, selvästi har-
vemmin kuin Uittajainyhdistys. Vuodesta 1955 alkaen ke-
säretkeilystä (vuodesta 1989 alkaen kesäopintopäivät) tuli 
kuitenkin vuosittainen ohjelmanumero. Myös uittoasi-
at olivat olleet ajoittain näiden metsänhoitajaretkeilyjen 
ohjelmissa, näin esimerkiksi vuosina 1932 ja 1955 sekä sii-
tä lähtien usein.

Vuonna 1977 järjestettiin sisaryhdistysten ensimmäi-
nen ”virallinen” yhteinen retkeily. Se tehtiin reitillä Kemi– 
Rovaniemi, ja Kemijoen uitto oli mukana ohjelmassa. 
Siitä eteenpäin ainakin nimellisesti yhteisesti järjestet-
tyjä retkeilyjä oli lähes vuosittain runsaan 10 vuoden 
ajan. Käytännössä kuitenkin Teollisuuden Metsänhoi-
tajat vastasi järjestelyistä ja myös valtaosasta ohjelma-
tuotantoa. Joinakin vuosina ohjelmapuolen päävastuu oli 
kuitenkin uittajilla. Näitä poikkeusvuosia olivat 1982, jol-
loin retkeiltiin Saaristomeren alueella teemalla ”Puun 
korjuu saaristossa sekä meri- ja rannikkohinaus”, sekä 
merkkivuosi 1987, jolloin retkeily järjestettiin Uittajain-
yhdistyksen 75-vuotisretkeilynä Pielisen alueella teemal-
la ”Kehittyvän metsäteollisuuden vaatimukset uitolle”. 
Kaarlo Palmrothin johtamalla juhlaretkeilyllä oli noin 
100 osanottajaa yhteensä molemmista yhdistyksistä; hei-
dän joukossaan oli neljä yhdistyksen kunniajäsentä, Bo 
Lundén Ruotsista sekä uittoneuvokset Purhonen, Val-
kola ja Varis.

Viimeisen kerran yhteisretkeily toteutettiin vuonna 
2001, jolloin kuljettiin reitillä Lappeenranta–Savonlinna 
ja tutustuttiin mm. Saimaan uittoon, Laitaatsillan telak-
kaan sekä höyrylaivakulttuuriin, viime mainittu myös lai-
vamatkan muodossa. Uittajainyhdistyksen lopettamisen-
kin jälkeen uitto on aika ajoin ainakin ”vilahtanut” Teol-
lisuuden Metsänhoitajien retkeilyohjelmissa; esimerkiksi 
kesällä 2007, kun ylitettiin Pielinen autolautalla, matkal-
le ”sattui” Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen hinaaja nippu-
lauttoineen. 

Vuonna 1982 uittopäällikköjaos tutustui Kemijoen uittoon. Kuvassa ol-
laan Autioniemen vastuulla Kemijärven pohjoispuolella. Keskellä vas-
tuupollarin päässä seisomassa Kemijoen Uittoyhdistyksen metsänhoita-
ja Erkki Snellman, vasemmalla kuvan omistaja, Pohjois-Karjalan Uit-
toyhdistyksen uittopäällikkö Eino Sarnila. 

Viimeisen kerran yhteisretkeily  
toteutettiin vuonna 2001.

Lounastilaisuus samoissa maisemissa. Kuvan omistaja, Rauma-Repolan 
Heikki Kauko kolmas vasemmalta; oikealla Tehdaspuun vankka kol-
men miehen joukkue.
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Uittopäällikköjaosto retkeili kesällä 1957 Kokemäenjoen Uittoyhdistyksen vieraina. Retkeilyllä koettiin myös vastoinkäymisiä: ”Uiton tukikoh-
dassa Harjavallan Mertsorannassa 16/8 uittopäällikkö Yrjö Järvelä joutui tarjoilemaan retkeläisille nakkilounasta, koska Nakkilankosken nah-
kiaiset olivat pyyntikauden alkaessa aiheuttaneet tilaajille pahan pettymyksen.” (Elias Purhonen; Lusto, Elias Purhosen kokoelma)

Sen jälkeen kun Uittajainyhdistys lopetti omien 
retkeilyjensä järjestämisen jäsenillä oli mahdolli-
suus osallistua sisarjärjestö Teollisuuden Metsän-
hoitajien retkeilyihin; käytännössähän useim-
mat uittajista olivat jäseninä molemmissa yhdis-
tyksissä. Vuonna 2001 Teollisuuden Metsänhoita-
jien retkeilyllä oli myös uitto vahvasti esillä. Ku-
vassa retkeläiset ovat siirtymässä hotelli Tottis-
ta laivaristeilylle matkustajahöyry Savonlinnaan 
Savonlinnan matkustajasatamassa. Eturivin ret-
keläiset vasemmalta Matti Purhonen, Ilkka Pur-
honen, Kari Laitinen, Arto Huurinainen, Es-
ko Kärki, Harri Lallukka, Mauri Koskela, Ilk-
ka Lappalainen ja Markku Halinen. Pentti Ket-
tunen vauhdittaa laivaannousua.
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Yhdistyksen ”kunniataulu”

Niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin saavutuksia on vaikea 
mitata tai edes arvioida. Näin on myös Suomen Uittajainyh-
distyksen kohdalla. Aiemmat yhdistyksen vaiheista kirjoitta-
neet ovat tehneet omat arvionsa. Niistä kannattanee lainata 
yhdistyksen sihteerin E.J. Koskenmaan toteamaa vuodelta 
1921, siis yhdeksän vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen: 
Ennen muuta on yhdistys koettanut valvoa lauttauksen oikeu-
tettuja etuja muihin elinkeinoihin nähden. - - Voimme sanoa, 
että toiminta tässä suhteessa on yleensä ollut tuloksellista.

Myöhemmissä arvioissa ei varmaankaan voida olla ai-
van yhtä tyytyväisiä, olihan yhdistyksen merkitys histori-
ansa alkupuoliskolla aivan toista kuin loppuaikoina. Uiton 
lähes lopullista loppua ei kuitenkaan voida lukea yhdistyk-
sen syyksi. Joitakin asioita, joihin yhdistys on ollut vaikut-
tamassa, tai ainakin pyrkinyt vaikuttamaan, kannattanee 
tarkastella kuitenkin hieman tarkemmin.

Uitto ja kalastus
Yhdistyksen perustamisselostuksen yhteydessä kerrottiin, 
että yhdistyksen syntyyn vaikutti merkittävästi kalastuselin-
keinon ja uiton välinen ristiriita. Asioiden kulku oli lyhykäi-
syydessään seuraava. Senaatti asetti valtiopäivien esityksestä 
ja keisarin luvalla vuonna 1908 komitean, jonka tehtävänä 
oli esittää toimenpiteitä kalastuselinkeinon kohottamiseksi 
sekä laatia ehdotus uudeksi kalastuslaiksi. Vuoden 1912 val-
tiopäiville jättämässään mietinnössä komitea oli tullut siihen 
tulokseen, että kalastuksen pahin vihollinen on uitto, sen 
tähden että veteen pantu puutavara, olipa se kuorittua tai 
kuorimatonta, saastuttaa veden, irtaantunut kuori pohjaan 
painuneena tappaa mädin ja uitto muutenkin aiheuttaa siinä 
määrin rauhattomuutta, että kalat kaikkoavat uittoväylästä. 

Siksi komitea piti kohtuullisena, että kaikelle uittotava-
ralle, uittomatkan pituudesta riippumatta, asetettaisiin ka-
lastuksen hyväksi tuleva vero, jonka suuruudeksi esitettiin 
1,5 penniä tukilta ja 2 penniä propsi, halko ja muulta pien-
tavarakuutiometriltä. Lisäksi ehdotettiin vesioikeuslain 11 
luvun 2 §:ään sellaista lisäystä, että koskessa, jossa lohi ku-
tee, saisi syyskuun puolivälin jälkeen harjoittaa uittoa ai-
noastaan uittorännejä pitkin.

Seppänen kirjoittaa uittajien reaktioista: Siis sangen radi-
kaalisia vaatimuksia, jotka toteutettuna merkitsisivät uitolle 
tuhoisia seurauksia. Ei ole siis kumma, jos ”uittokonsulit” nou-
sivat heti takajaloilleen. Uittajainyhdistyksen perustamista var-
ten valittu komitea kutsui kaikki uittopäälliköt ja useita met-
sänhoitomiehiä kokoukseen, joka pidettiin 4/3 1912. Tällöin va-
littu komitea (Appelberg, Frey, A. Lindberg ja Sandman) val-
misti kiireellisesti lentokirjasen ”Lauttaustavaran verottaminen 
kalastuselinkeinon kohottamisen hyväksi”, joka jaettiin suomen 
ja ruotsinkielisenä kaikille valtiopäivämiehille, virastoille ynnä 
asianharrastajille. Tässä sanonnaltaan monin paikoin sangen 
suorasukaisessa julkituomassa osotettiin, että ”yhdelläkään ka-
lastuskomitean jäsenellä ei ole ollut sellaisia tietoja puiden ui-
tosta, sen merkityksestä maamme taloudelle ja siitä johtuvista 
tarpeista” ja että komiteamietinnön niitä osia, jotka koskivat 
uiton ja kalastuksen suhdetta, ei voitu pitää ”täysin lojaalina ja 
puolueettomina”. Lisäksi Seppäsen mukaan todistettiin, että 
komitean tekemät johtopäätökset uiton kalakannalle tuot-
tamista vahingoista olivat vailla perää, ja osoitettiin esimer-
kein, että yleisesti harjoitettu ryöstö ja salakalastus ovat olleet 
pahimpia kalakannan tuhoojia. Vielä selostettiin, että mietin-
nön ehdottama kaikkien lohipitoisten koskien uittokouruilla 
varustaminen tietäisi toteutettuna suoranaista uittokieltoa.

Uittajien lentokirjanen päättyi seuraaviin kannanot-
toihin:

• Komitean mietintö puutavaran uiton vaikutuksesta kalas- 
 tukseen on puutteellinen ja suurimmalta osaltaan väärä,

• Komitean ehdotus uiton vastaisesta suhteesta kalastuk- 
 seen on esitetty ilman päteviä perusteita, tarkoituksena  
 suosia yhtä elinkeinoa toisen kustannuksella,

• Ehdotettu vero tulisi väärin jaetuksi, sitä kun kannettai- 
 siin siitä tosiasiallisesta vahingosta riippumatta, joka sen  
 katsotaan saavan aikaan eri vesistöissä, ja
• Ehdotukset uittoajan yleisestä rajoittamisesta siten, että se  
 loppuisi syyskuun 15. päivänä, sekä uittorännien rakenta- 
 misesta kutupaikoille, on mahdoton toteuttaa.
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Lisäksi uittajien komitea esitti, että kun on olemassa erinäi-
siä luuloja ja olettamuksia uiton vahingollisuudesta kalas-
tukselle, olisi asian selvittämiseksi ja ”pysyväisen sovinnon” 
aikaansaamiseksi asetettava uusi komitea, jossa tulisi olla 
myös uittajien riittävä edustus. Uutta komiteaa ei asetettu, 
muttei myöskään komitean ehdottamaa ”kalaveroa” saatet-
tu voimaan. Tämä oli Seppäsen mukaan katsottava hyvin 
suuressa määrässä tämän julkituoman ansioksi.

Ratkaisu ei kuitenkaan merkinnyt ”pysyväistä sovintoa” 
uittajien ja kalastajien välille, vaan syytökset ja vaatimukset 
uittoa kohtaan jatkuivat tämänkin jälkeen. Se johti myös 
siihen, että uittosääntöihin alettiin sälyttää uittajille kalan-
istutusvelvoitteita, jotka pakottivat suurimmat uittoyhdis-
tykset perustamaan kalanviljelylaitoksia.

Asiaan palattiinkin vuosikokouksessa 1927, jolloin met-
säneuvos Lindberg selosti ongelmaa esitelmässään ”Virkes-
flottningens och industriens beskattning till förmån för fis-

ket”. Esitelmän johdosta käydyssä keskustelussa pidettiin 
välttämättömänä saada Suomessakin jäävittömästi ja asi-
antuntemuksella selvitetyksi uiton kalastukselle ja kalakan-
nalle tuottaman vahingon todellinen suuruus. Jälleen an-
nettiin asian hoito komitealle, johon tulivat O. Blumen-
thal, A. Eerikäinen, A. Oksala ja V. Öhrling ja joka ryhtyi 
ripeästi toimiin. Herrojen onnistuikin saada tutkimuksen 
suorittajaksi Kalataloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja, 
professori T.H. Järvi. Tämä teki avustajineen vuosina 1927–
28 tutkimuksia Kokemäen-, Pielis-, Koita- ja Uuksunjoes-
sa, Valkealan vesistössä ja Kyminjoessa sekä Kemi ja Ou-
lujoessa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin edellä kerrotun 
mukaisesti yhdistyksen toimesta vuonna 1929. 

Tutkimuksessa todettiin kalasaaliiden vähentyneen tut-
kimusalueilla viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aika-
na samaan aikaan kun uittomäärät olivat kaikkialla lisään-
tyneet. Järven mukaan näiden ilmiöiden keskinäinen riip-

Kalastus oli uiton yksi pahimpia vastuksia erityisesti ”ison uiton” alkuvuosikymmeninä. Etenkin Pohjanlahden jokisuiden lohi- ja siikapadot 
rajoittivat uittoaikaa suuresti, ja muuallakin kalanpyydykset olivat uiton esteinä ja aiheuttivat jatkuvasti korvausvaatimuksia. Myös kuoriky-
symys eli uitettavista puista irtoava kuori ja sen vaikutukset kalakantoihin säilyivät pitkään ankarien riitojen aiheena. Kuvassa lohipatoja Ou-
lujoen suulla vuoden 1910 tienoilla. Tuolloin uitto oli joella sallittua jäiden lähdöstä kesäkuun 7. päivään sekä syyskuun ajan. (Postikortti, Suo-
men ympäristökeskus, Hydrologian toimisto)
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puvuus toisistaan oli kuitenkin kaukaa haettu. Vesistöissä 
elävien kalakantojen tila kunakin vuotena on tulos hyvin mo-
nen tekijän ja vaikuttajan useimmiten pitkäaikaisesta yhteis-
vaikutuksesta. Mainituista tekijöistä on vesistöissä harjoitettu 
lauttaus vain yksi ja ilmeisesti, kaikista väitteistä huolimatta, 
toisarvoinen merkitykseltään. Lauttauksen vaikutuksen suu-
ruuden arvioiminen kalakannassa havaittuun tilaan edellyt-
tää siis itse asiassa myös muitten tekijöitten vaikutuksen osuu-
den tuntemista todettuun tilanteeseen.

Kalastuselinkeinon edustajat arvostelivat tutkimusta an-
karasti, mutta uittajien mielestä kritiikki ei voinut kumota 
tutkimustulosten paikkansapitävyyttä, eli että uiton kalas-
tukselle aiheuttamia haittoja oli liioiteltu. Yhdistyksen al-
kuperäisen ”mission” saattoi näin ollen sanoa tulleen täyte-
tyksi, mistä sihteeri Saxén totesi yhdistyksen 20-vuotishis-
toriikissä: Kalastuselinkeinon edustajain tutkimusta kohtaan 
tähtäämä ankara arvostelu ei voinut kumota Prof. Järven esit-
tämien tutkimustulosten pätevyyttä, josta onkin johtunut että 
koko kysymys uiton verottamisesta kalastuksen hyväksi nyttem-
min on joutunut pois päiväjärjestyksestä. 

Uiton ja kalastuksen väliset ristiriidat eivät suinkaan tul-
leet haudatuiksi. Ne jatkuivat eriasteisina, mutta selvästi 
lievempinä aina 1900-luvun lopulle saakka. Vesivoiman ra-
kentaminen toi ongelmaan oman lisäpiirteensä, kuten esi-
merkiksi vuoden 1952 kertomuksessa todettiin: Ns. vaellus-
kalatoimikunta, jonka maatalousministeriö asetti v. 1949 laa-
timaan selvityksiä kalojen kulkumahdollisuuksista vesivoima-
laitosten padottamissa ja vastedes padottavissa vesistöissämme, 
on kerännyt varoja toimintansa tukemiseksi ja siinä mieles-
sä pyysi avustusta myös Uittajainyhdistykseltä. Johtokunta pi-
ti toimikunnan työskentelyä tarkoituksen mukaisena ja katsoi 
voivansa avustaa sitä 10 000 markalla [400 €].

Vuonna 1962 voimaan tullut vesilaki täsmensi uiton 
ja kalastuksen välisiä suhteita, mutta senkin jälkeen nä-
kemykset uiton haitoista ja niiden korvauksista säilyivät 
osapuolten kiistakysymyksenä. Laki kuitenkin vakiinnut-
ti kuoripäällisen puutavaran uitossa jo pitkään noudatetun 
käytännön: Puutavara saadaan uittaa kuorimattomana, jos 
uitto lasketaan varmuudella voitavan saattaa loppuun vuo-
den kuluessa siitä, kun puut on kaadettu, eikä vesioikeus sille 
tehdyn hakemuksen johdosta ole kieltänyt vesistössä kuorimat-
toman puutavaran uittoa siitä johtuvan haitan vuoksi.

Uittajat pyrkivät normalisoimaan tilannetta järjestämäl-
lä vuonna 1977 Kuopiossa seminaarin ”Vesistöt – Uitto – 

Kalatalous”. Osanottajia oli ainoastaan vajaat 50, joista 
neljä viidesosaa oli uittajia. Tilaisuuden avannut Elias Pur-
honen totesi uiton joutuneen vesien käyttäjänä alusta pitä-
en altavastaajan ja maksajan asemaan. Korvausten suuruu-
desta on kalastajien ja uittajien välillä luonnollisesti syntynyt 
vakaviakin erimielisyyksiä kalastajien ja heidän edustajiensa 
katsoessa korvaukset kovasti alimitoitetuiksi ja uittajien pi-
täessä niitä useissa tapauksissa kohtuuttomina ja perusteetto-
mina. Purhonen toivoikin, että tilaisuus edesauttaisi lisää-
mään osapuolten toistensa ymmärtämistä niin että voitai-
siin kartuttaa ja rikastuttaa oikeilla tiedoilla molempien osa-
puolten käsityksiä.

Ehkä siinä hieman onnistuttiinkin, vaikka niin esitel-
möitsijät kuin myös keskustelijat, pitäytyivät paljolti omiin, 
oikeina pitämiin näkemyksiinsä. Esimerkiksi maat.metsät.
lis Jyrki Wartiovaara, vaikka edustikin periaatteessa puo-
lueetonta konsulttitoimistoa, kysyi esityksensä päätteeksi: 
Mistä johtuu kalamiehen tyytymättömyys vallitseviin oloihin, 
jos kerran uiton vesistövaikutukset ovat niinkin vähäiset kuin 
edellä on kerrottu? Hän vastasi itse siihen näin: Vastauksek-
si en tarjoa suomalaista, sinänsä sympaattista kansanluon-
netta. Pyyntiteknilliset haitat ja pyynnin estyminen ajoittain 
ovat monin paikoin ilmeisiä. Vahingonkorvauksia on myös 
maksettu. Kautta vuosikymmenien, aina 1970-luvun alku-
vuosiin kalamies on joutunut perääntymään, milloin hänen 
intressinsä ovat käyneet ristiin vesistön muiden, taloudellisesti 
tuottavammiksi katsottujen käyttötapojen kanssa. Näin hän 
on osittain väistynyt myös uittajien tieltä. Vesiasioissa korva-
usmenettelyt ovat ollet hitaita ja mutkikkaita. Elinkeinon tai 
hyvän harrastuksen vaikeutuminen ei ehkä aina ole rahal-
la korvattavissakaan. Vaikka Wartiovaara olikin paljolti oi-
keassa, hänen historiatuntemuksensa oli heikonpuoleista.

Kolmea alustusta ja kolmea niihin valmisteltua pu-
heenvuoroa seurasi keskustelu, josta tuli varsin vilkas ja 
värikäs. Parhaimman naurun keräsi MTK:n Esko Ala-
Ketola, joka vastasi uittajien Matti Lahden kysymykseen 
maatalouden vaikutuksesta vesistöjen laatuun. Kokonais-
kuormituksesta on maatalouden osuus 5 %:n tienoilla ja lo-
put on teollisuuden ja asutuksen. Vesihallituksen edustaja 
toki oikaisi Ala-Ketolaa todeten maatalouden merkityk-
sen huomattavaksi. 

Seminaarista huolimatta uiton ja kalastuksen väliset 
ristiriidat jatkuivat. ”Metsälehti” otsikoi vuonna 1980 
”Uitto haittaa kalataloutta”, ja tässä ”Eräpalstan” artik-
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kelissa selostettiin niitä kompensaatiotoimia, joita uitta-
jille oli määrätty jo pitkään ja erityisesti viimeisimpiä uit-
tosääntöjä vahvistettaessa. Erityisesti korostettiin, että ui-
ton aiheuttamat haitat olivat ”todellisia”. – Kalasaaliiden 
ohella uiton hävittämät kalanpyydykset muodostivat toi-
sen riidanaiheen; mikäli kaikki uiton korvattavaksi joutu-
neet kalastajien verkot olisivat olleet ”aitoja”, voisi kuvitella, 
että Saimaan norppakanta olisi paljon nykyistä pienempi. 

Vesilainsäädännön hidas uudistus
Kun ajattelemme uittotoiminnan valtavaa kehitystä 18sata-
luvun loppupuolelta lähtien, niin täytyy todeta, ettei uittoa 
koskeva lainsäädäntö ole jaksanut seurata tämän kehityksen 
vaatimuksia, vaikkakaan puheena olevat lait ja asetukset ei-
vät suinkaan kuulu lainsäädäntömme vanhimpiin. Nykyi-
sin voimassa oleva v. 1902 vesioikeuslakimme rakentuu suu-
rin piirtein samoille periaatteille kuin ensimäinen varsinai-
nen uittolakimme v:lta 1873. Uitto-olot ovat kuitenkin näistä 
ajoista suuresti muuttuneet, ja voidaan sanoa, että nykyinen-
kin lakimme osottautui jo melko pian voimaantulonsa jäl-
keen monissa kohdissaan osittain vanhentuneeksi ja käytän-
töön soveltumattomaksi. Oli näinollen luonnollista, että yh-
distys on kiinnittänyt heti toimintansa alusta lähtien vakavaa 
huomiota vesioikeuslakimme korjaamiseen ja lopulta täydel-
liseen uusimiseen. Näin kirjoitti O. Seppänen yhdistyksen 
25-vuotishistoriikissä vuonna 1937. 

Vuoden 1902 vesioikeuslaissa olikin muutamia kohtia, 
jotka koettelivat uittajia; edellä kuvattu kuorellisen puun 
uittokielto oli yksi niistä, mutta oli muitakin. Yksi koski 
muita uitolle määrättyjä korvauksia, joista insinööri Ar-
ne Gripenberg piti vuosikokouksessa 1913 esitelmän: ”Äro 
nu gällande bestämmelser angående ersättning för gen-
om flottning förorsakade skador ändamålsenliga eller tarf-
va desamma möjligen revision?” Siinä Gripenberg monin 
käytännön esimerkein osoitti, että vesioikeuslain sanonta 
kaikesta vahingosta ja haitasta, joka uiton johdosta aiheutuu 
rannan, veden, kalastuksen jne. omistajalle, on täysi korvaus 
suoritettava oli johtanut kohtuuttomiin vaatimuksiin ja ai-
heuttanut lähes jatkuvia riitoja uiton ja rannanomistajien 
sekä veden muun käytön kanssa. Esitelmä herätti vilkkaan 
keskustelun, jonka tuloksena asetettiin komitea (Fellman, 
A. Gripenberg, A. Lindberg, Reinius, Sandman varsinai-
sina sekä Behm ja Lönnström varajäseninä) tehtävänään 
käydä läpi koko uittoa koskeva lainsäädäntö. Kokoontu-

essaan saman vuoden lopulla komitea kutsui vielä lisäjäse-
nikseen K. Lindbergin ja A. Wichmannin. 

 Komitean ensimmäinen mietintöluonnos valmistui 
vuonna 1915, ja sen johdannossa korostettiin metsäteolli-
suuden ja samalla myös uiton suurta merkitystä maam-
me talouselämälle. Liioittelematta voidaan väittää, että 
Suomi elää metsistään ja pääasiallisesti puutavaraviennin 
ansiosta maalle on luotu edellytykset kehittyä kulttuurimaa-
na. - - Puutavaran uitto on yksi keskeisimmistä tekijöistä 
pyrittäessä luomaan suotuisia edellytyksiä puutavarateolli-
suuden kehitykselle ja vaikuttaa se näin ollen suoraan met-
sien arvoon. Komitea katsoi uiton kuuluvan jokamiehe-
noikeuden piiriin ja toi 20-sivuisessa muistiossaan lukui-
sia muutos- ja parannusehdotuksia voimassa olevaan ve-
sioikeuslakiin. Ensimmäinen koski tilapäisen patoamis-
oikeuden saamista pienille uittopuroille. Lain mukaan 
tämä edellytti katselmuksen pitämistä, mikä menettely 
todettiin hitaaksi ja kalliiksi ratkaisuksi ja esitettiin, et-
tä piiri-insinööri voisi hakemuksesta myöntää tilapäisen 
luvan patojen rakentamiseen. – Metsähallituksen uitto-
asioista vastaava insinööri E.J. Koskenmaa, jolta yhdistys 
pyysi lausuntoa komitean muutosehdotuksista, asettui 
tukemaan useimpia niistä, ei kuitenkaan tätä ensimmäis-
tä lain I luvun 5 §:ään kohdistuvaa, koska katsoi kuulu-
van sen II luvun 2 §:ään!

Komitea jätti vuonna 1916 lopullisen mietintönsä, jonka 
pääsisältöä Seppänen kuvaa näin: 

Mietinnössään komitea selosteli useita voimassaolevan ve-
sioikeuslakimme kohtia, jotka käytännön mukaan kaipasivat 
korjausta. Erikoisesti halusi komitea laajennettua tilapäisten 
uittolaitteiden rakennus ja väylien perkausoikeutta. Lisäksi 
asettui se sille kannalle, ettei vesistöä saisi niin rakentaa, et-
tä se huonontaisi olevia uittomahdollisuuksia. Jos näin kui-

Komitea katsoi uiton kuuluvan 
jokamiehenoikeuden piiriin ja  
toi 20-sivuisessa muistiossaan  
lukuisia muutos- ja parannus- 
ehdotuksia voimassa olevaan  

vesioikeuslakiin.
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tenkin tapahtuisi, olisi vahinko korvattava uittajille. Samoin 
halusi komitea kuorimispakon poistamista, vedoten sekä koti- 
että ulkomaisiin lausuntoihin ja tutkimusten tuloksiin siihen 
nähden, ettei puiden kuorimattomuus yksivuotisen uiton ai-
kana tuota vahinkoa kalakannalle.

Vielä tahtoi komitea muutettavaksi lain sen kohdan, jon-
ka mukaan hukkupuut katsotaan vuoden jälkeen hyljätyiksi. 
Erikoisesti kiinnitti komitea huomiota vahinko- ja haittakä-
sitteeseen, osottaen käytännöllisin esimerkein, miten kohtuut-
tomia vaatimuksia oli esitetty ja jouduttu korvaamaankin 
lain tämän kohdan epämääräisyyden ja tulkinnanvaraisuu-
den tähden. Komitea halusi lain sanontaa täsmällisemmäksi 
ja etenkin kalastusvahinkojen kohdalta muutettavaksi.

Päätyönsä ohessa komitea otti kantaa myös uittokatsel-
muksiin. Vuoden 1916 lausunnossaan komitea korosti uit-
tokatselmusten tärkeyttä, miten ne vaikuttavat aivan rat-
kaisevasti kulloinkin kysymyksessä olevan vesistön uiton kehi-
tykseen vuosikymmenien ajaksi. Tästä huolimatta niiden vi-
rallisilta toimittajilta, toimitusinsinööreiltä, puuttuu hyvin 
suuressa määrin asiantuntemusta. Lisäksi asiat viipyvät viras-
toissa jopa kymmenisen vuotta, jolla ajalla olot jo ovat suures-
ti muuttuneet. Tämän erittäin asiallisen ja aivan välttämät-
tömiin korjauksiin tähtäävän lausunnon toteamat puutteel-
lisuudet vallitsevat hyvin suuressa määrässä vielä nykyisinkin 
uittoasioiden virallisessa käsittelyssä. Komitean lausunto, to-
sin vuosikokouksen tekemin runsain muutoksin, saatettiin 
viranomaisten tietoon ja myös julkisuuteen. 

Uittajien näkemykset eivät muuttaneet ”maan tapaa” 
ainakaan välittömästi. Vuonna 1918 johtokunta saikin vuo-
sikokoukselta tehtäväkseen esittää maan hallitukselle, että 
tämä asettaisi komitean koko vesioikeuslain uusimista var-
ten. Erityisesti haluttiin saada muutos lain kuorimisvelvol-
lisuutta koskevaan pykälään, näin etenkin rasiinkaadettu-
jen koivujen osalta. Johtokunta laati tätä koskevan lakipy-
käläehdotuksensa ja toimitti sen samoin kuin ehdotuksen-
sa vesioikeuslain uusimiseksi valtioneuvostolle. 

Olikin varmaan paljolti Uittajainyhdistyksen ansiota, et-
tä hallitus asetti vuonna 1919 varatuomari Lars Wasastjer-
nan johtaman komitean käsittelemään vesioikeuslain lain-
säädäntöä kokonaisuudessaan sekä laatimaan ja valtioneuvos-
tolle oman lausuntonsa ohella jättämään ehdotuksen uudeksi 
vesioikeuslaiksi. Komitea ei kuitenkaan saanut aikaan min-
käänlaista ehdotusta ja se lakkautettiin vuonna 1922. Samal-
la valtioneuvosto määräsi asessori E.V. Sopasen saattamaan 

loppuun komitealle annetut tehtävät. Ennen kuin Sopanen 
ehti saada työnsä päätökseen, hän kuoli vuonna 1926. Vesi-
oikeuslain valmistelu siirtyi nyt eduskunnan lainvalmistelu-
valiokunnalle, jonka mielestä Sopasen tekemä lakiehdotus-
luonnos ei ollut kelvollinen uuden lainsäädännön pohjaksi. 
Siksi valtioneuvosto asetti vuonna 1928 uuden, hovioikeu-
denneuvos E. Hällforsin johtaman komitean tekemään eh-
dotuksen vesioikeuslainsäädännön uudistamiseksi. 

Tätä ennen, kun Wasastjernan komitea lakkautettiin, yh-
distys oli päättänyt toimia ja asettanut vuonna 1923 oman 
komiteansa (Fellman, Nilsen, Lindberg ja Oksala) seuraa-
maan uuden lain jatkovalmistelua ja valvomaan tässä yhtey-
dessä uittajien etuja. Lakiuudistuksen seisoessa myös komi-
tean työ jäi alkuun vähäiseksi. Sittemmin Nilsenin kuolema 
ja Lindbergin nimitys Hällforsin komitean jäseneksi muutti-
vat yhdistyksen komitean kokoonpanoa: siihen valittiin uu-
siksi jäseniksi vuonna 1928 A. Wichmann, H. Larsson ja G. 
Fabricius. Seppänen kirjoittaa komitean työstä: Tämä komi-
tea onkin työskennellyt sangen tarmokkaasti. Mm. on sen pal-
kattuna sihteerinä toiminut jonkun aikaa lakit. tri Y. Haku-
linen. Komitea on laatinut oman laajan lausuntonsa vesioike-
uslakiehdotuksesta, jota paitsi se on ollut tilaisuudessa valaise-
maan valtion lakikomitealle omaa kantaansa lukuisissa eri-
koiskysymyksissä. Kun lähitulevaisuudessa lienee odotettavissa 
lopullisia tuloksia myöskin valtion vesioikeuslakikomitean pit-
käaikaisesta työstä, tulee yhdistyksen komitealla olemaan vielä 
runsaasti tehtävää seuratessaan uuden lain vaiheita kohti sen 
lopullista hyväksymistä. – Koska yhdistyksen jäsen ja entinen 
puheenjohtaja, metsäneuvos Lindberg oli vesioikeuslakiko-
mitean jäsen, uittajilla oli tavallista paremmat edellytykset 
saada äänensä kuuluviin komitean työssä.

Vesioikeuslakikomitean työ eteni kuitenkin hitaasti ja 
se sai mietintönsä valmiiksi vasta vuonna 1939. Yhdistys 
antoi siitä Oksalan ja Löthnerin valmisteleman lausunnon 
tammikuussa 1943. Siinä kiinnitettiin huomiota lakiesi-
tyksen useisiin, uittajien työtä hankaloittaviin kohtiin. Sa-
man vuoden syyskokouksessa prof. K. Haataja piti esitel-
män ”Uittosäännökset uudessa vesioikeuslaissa”, jossa hän 
kritisoi eräitä komitean esityksiä, erityisesti uiton ja vesi-
voimanrakentamisen välisiä suhteita. Niissähän Haatajan 
mukaan vesilakikomitea lausuu, että omistajan oikeus raken-
taa vesistöön on uittoon nähden ensi sijalla, siis primäärinen, 
ja uittajan oikeus on vain sekundäärinen. Haatajalle vastan-
nut Hällfors kiisti tämän näkemyksen ja esitti, että komi-
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tea oli antanut uitolle riittävästi myönnytyksiä, vaikka det 
måste fastställas att flottarna lika litet enligt finsk rätt som en-
ligt svensk eller norsk kunna göra anspråk på att flottningen 
skall fortgå utan ökad olägenhet eller merkostnad, då ägaren 
av vattenområdet bygger i kungsådran, och att flottarna ännu 
mindre ha rätt till ersättning för olägenhet eller merkostnad.

Keskustelu ei jatkunut tällä erää tämän pitemmälle, sillä 
hallituksen käsittelyssä esitys uudeksi vesilaiksi sai jossain 
määrin poikkeavan muodon alkuperäisesityksestä, muut-
tuipa sen nimikin ”Vesistölaiksi”. Tämän seurauksena Pur-
hosen mukaan uittajainyhdistys teki v. 1945 kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön pyynnöstä hallitukselle esityksensä 
tämän uuden lakiehdotuksen tarkistamiseksi.

Pelkkä ”tarkistaminen” ei kuitenkaan riittänyt, sillä 
sotien jälkeen uuteen vauhtiin päässyt vesivoimalaitosten 
rakentaminen toi mukanaan vesien käyttöön niin paljon 
ristiriitoja, joihin ei vesioikeuslakikomitea ollut esityk-
sessään osannut varautua. Siksi vesilain kokonaisuudis-
tus siirtyi, mutta monet eri tahot, myös uittajat, pyrkivät 
saamaan omien intressiensä mukaisia osittaisia muutok-
sia vanhaan vesioikeuslakiin - tai torjumaan toisten muu-
tosesityksiä. 

Vesioikeuslaki oli kuitenkin toiminut lähes muutoksit-
ta vuosikymmenten ajan, joskin puutteena koettiin Pekka 
Hallbergin mukaan aluksi vesistön säännöstelyä koskevien 
säännösten puuttuminen. Nämä säännökset annettiin lain 
muutoksella vuonna 1934, jolloin perustettiin myös vesistötoi-
mikunta käsittelemään lääninhallituksen sijasta eräitä kii-
reellisiä vesiasioita. Myöhemmin 1940-luvun alussa säädet-
tiin poikkeuslaeilla mahdollisuus myöntää väliaikaisia voi-
malaitoslupia, jolloin vesistötoimikunnan menettelyä samal-
la kevennettiin. Samoin säädettiin myös niistä edellytyksistä, 
joilla muulle kuin vesialueen omistajalle voitiin myöntää lu-
pa veden johtamiseen.

Ensimmäiset, lähinnä voimalaitosrakentamista koske-
vat lain muutosesitykset annettiin syksyllä 1946, mistä Pur-
honen toteaa: Kun lakiehdotukseen ei kuitenkaan sisältynyt 
säännöksiä uiton etujen turvaamisesta lakiehdotuksen mu-
kaan laillistettavan uuden rakennustavan aiheuttamiin hait-
toihin nähden, asetuttiin uittajien taholla vastustamaan tar-
koitetun lainmuutoksen voimaan saattamista. Asia oli esillä 
mm. Pohjoismaisen Uittoneuvoston perustavassa kokouksessa 
Helsingissä heinäkuun 8 päivänä 1947. Kokouksessa hyväk-
syttiin yhteinen julkilausuma vesivoimalaitosten rakentami-

Vuoden 1902 vesioikeuslaki osoittautui melko nopeasti vanhentuneeksi mm. vesivoiman rakentamista koskevien säännösten osalta. Lakia ryhdyt-
tiinkin uudistamaan komiteavoimin vuodesta 1919 alkaen. Hanke ei kuitenkaan edennyt, ja siksi vuonna 1934 asetettiin väliaikainen vesituo-
mioistuin, vesistötoimikunta, joka toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaisuudessa. Se käsitteli mm. vesivoimalaitosten lupa-asi-
at ja joutui samalla ottamaan kantaa myös uittoasioihin. Vesistötoimikunta oli toiminnassa vuoteen 1962 saakka, jolloin tuli voimaan uusi ve-
silaki. Kuvassa vesistötoimikunta tarkastuskäynnillä vuonna 1960 valmistuneella Parantalan voimalaitoksella Saarijärven väylällä toukokuussa 
1961. Vasemmalta toimikunnan jäsenet Nurmela, Heikkilä, Makkonen ja Toivonen sekä Kymin Uittoyhdistyksen paikallinen työnjohtaja Kle-
melä. – Parantalassa, kuten myös muutama vuosi aikaisemmin valmistuneella Hilmon voimalaitoksella Kannonkoskella, uiton kulku hoidet-
tiin uittorännillä. (Järvi-Suomen Uittoyhdistys)
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sen ja uiton välisistä suhteista, mikä julkilausuma saatettiin 
maan hallituksen ja eduskunnan laki- ja talousvaliokunnan 
tietoon. Kun myös MTK tuli uittajien tueksi, ja perustus-
lakivaliokunta vaati lain käsittelemistä perustuslain säätä-
mässä järjestyksessä, hallitus peruutti lakiesityksensä.

Uittajainyhdistys asetti keväällä 1947 toimikunnan tut-
kimaan voimalaitosten ja niiden patoaltaiden uitolle ai-
heuttamia haittoja sekä muutenkin selvittämään uiton ja 
voimatalouden välisiä suhteita. Tämä ns. Tawastin porras-
tuskomitea sai työnsä valmiiksi syyskuussa 1948. Mietin-
nössään komitea totesi, ettei se pystynyt ottamaan selke-
ää kantaa asiassa, koska voimalaitosten aiheuttamat muu-
tokset uitto-oloihin olivat siinä määrin uusia, ettei nii-
den vaikutuksia vielä tunnettu kokonaisuudessaan, kuten 
ei myöskään keinoja haittojen poistamiseksi. Siksi komi-
tea tyytyi antamaan yleisluontoisia suosituksia uiton etu-
jen valvomiseksi voimalaitosrakentamisen yhteydessä. Li-
säksi esitettiin, että olisi ensi tilassa perustettava vesivoiman 
rakentajien ja uittomiesten kesken neuvoa-antava yhteistoi-
mintaelin, joka jo voimalaitoksien ja säännöstelysuunnitel-
mien suunnitteluvaiheessa koko laajuudessaan käsittelisi täs-
sä esiintulleita kysymyksiä ja näin vähentäisi niitä hanka-
luuksia, joita nykyisen käytännön vallitessa tämän tästäkin 
esiintyy voimatalouden ja uittointressin kesken. Edellä ker-
rotun mukaisesti näin toimittiinkin, mutta hanke kariutui 
lähes jo alkuunsa voimamiesten vetäydyttyä yhteistyöstä. 
Myöskään muut yhdistyksen 1940- ja 1950-luvulla tekemät 
esitykset vesioikeuslain muuttamiseksi, mm. uppopuiden 
osalta, eivät toteutuneet; esitykset torjuttiin vetoamalla vi-
reillä olevaan koko vesilain uudistamiseen.

Valtioneuvosto asetti vuonna 1951 uuden komitean val-
mistelemaan vesilain uudistamista. Komitea oli yhteistyö-
haluinen ja oli tiiviissä yhteydessä eri intressipiireihin. Se 
retkeili kesällä 1952 eräillä uiton ”riitaväylillä” sekä saatu-
aan vuonna 1955 valmiiksi esityksensä uudeksi vesilaiksi 
otti yhteyttä mm. yhdistykseen asiantuntijain kuulemista 
varten. Johtokunta nimesi tätä varten toimikunnan, jossa 
olivat uittopäälliköt Manner, Laukkanen ja Väisänen sekä 
ylimetsänhoitaja Ronkanen. Toimikunta piti tammikuussa 
1956 Aulangolla kaksipäiväisen kokouksen vesilakikomite-
an kanssa, ja sen jäsenet olivat myöhemminkin komitean 
kuultavina. Edellisvuonna yhdistys oli yrittänyt saada ve-
sioikeutta tuntevilta professoreilta lehtikirjoituksia uiton 
ja voimatalouden suhteista nimenomaan Kolsin voimalai-

toksen päätöksen jälkeen; siinä ei kuitenkaan onnistuttu, 
mutta niin Kivimäki kuin Haatajakin säilyivät yhdistyksen 
käyttäminä asiantuntijoina.

Vesilakikomitean mietintö valmistui vuonna 1958, ja 
se poikkesi melkoisesti Hällforsin komitean mietinnöstä. 
Uittajainyhdistys antoi maatalousministeriölle lausunton-
sa komitean esityksestä maaliskuussa 1959. Lausunto pe-
rustui osaksi uittoyhdistyksiltä saatuihin kannanottoihin 
sekä paljolti metsäneuvos Aaltosen juridiseen asiantunte-
mukseen. Puheenjohtaja Stolpe ei kuitenkaan maininnut 
asiasta mitään vuosikokouksen 1959 avauksessaan eikä lau-
suntoa ole kirjattu yhdistyksen asiakirjoihin; myöskään ei 
ole arvioitu, vaikuttiko lausunto millään tapaa lopulliseen 
lakiesitykseen, josta yhdistys niin ikään antoi lausunton-
sa, tällä kertaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri-
ölle. Se oli laaja, 50-sivuinen, ja siinä yleishuomautusten 
jälkeen käytiin lakiesitys läpi pykälittäin siltä osin kuin ne 
vaikuttivat uittotoimintaan. Yleishuomautuksissa kiinni-
tettiin huomiota siihen, ettei komiteassa ollut kuin kaksi 
lakimiestä, joista kumpikaan ei aikaisemmin ollut erityisem-
min perehtynyt vesilainsäädäntöön eikä ollut suorittanut sillä 
alalla tieteellistä tutkimusta ja työtä. Puutteena pidettiin si-
täkin, että vesilakikomitea oli perustanut kantansa suures-
ti Julian Serlachiuksen vanhaan vesilain kommentaariin, il-
man että oli huomannut, että kommentaarin kirjoittaja on 
helposti voinut niissä tehdä virheitä, jotka asiaan syvemmin 
perehdyttäessä huomaa. 

On vaikea sanoa, oliko yhdistyksen ”ystävällishenkisel-
lä” lausunnolla vaikutusta, mutta joka tapauksessa edus-
kunta hyväksyi uuden vesilain vuoden 1960 lopulla ja se 
tuli voimaan huhtikuun 1. päivänä 1962. Laista tuli var-
sin laaja, siinä on yli 400 pykälää, joista uittoa koskevia 
on 100 aiemman lain 26:n sijaan. Silti vesilain uittoa kos-
kevien säännösten ei katsottu muuttavan periaatteellisesti 
tai muutenkaan merkittävästi uiton asemaa vesien käyttö-
muotona. Monia tarkennuksia kuitenkin säädettiin, joista 
Veikko Lammassaari totesi yhtenä esimerkkinä: Säädettiin 
mm. siitä, kuka omisti uittoväylällä olevat rakenteet ja uittoa 
varten lunastetut alueet. Tähän saakka ne oli katsottu säätiö-
luontoiseksi väyläomaisuudeksi.

Vesilaki ei suinkaan lopettanut yhdistyksen edunvalvon-
taa, eli kuten Purhonen kirjoitti – ennen lain voimaantu-
loa: Uittajainyhdistyksessä on jo varauduttu lain toimeen-
panoasetuksen johdosta mahdollisesti pyydettävän lausunnon 
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varalta. Niinpä on jo laadittu muistio niistä varsinaisessa la-
kitekstissä epäselviksi jääneistä kysymyksistä, joihin toimeen-
panoasetuksen tulisi antaa selventäviä määräyksiä. Uittaji-
en taholla on myös laadittu metsäneuvos A. Aaltosen juridis-
ta asiantuntemusta käyttäen muistio niistä erikoistoimenpi-
teistä, mitä vesilain voimaantulo uittoyhdistyksille aiheuttaa.

Vesilakia on täydennetty ja muutettu sen voimaantulon 
jälkeen. Suurin osa laista on kuitenkin edelleen alkupe-
räisessä muodossaan. Vuonna 1976 vesilakia täydennettiin 
Lammassaaren mukaan eräillä nippu-uittoa koskevilla sään-
nöksillä, jotka olivat aikaisemmasta lähinnä irtouittoa sil-
mälläpitäen laaditusta laista kokonaan puuttuneet. Samoin 
1976 säädettiin virkistyskäytön ja taaja-asutuksen huomioon-
ottamisesta uittoa uittosäännöllä järjestettäessä. Yleisen uitto-
väylän käsitettä täsmennettiin ja uppopuita koskevia säännök-
siä tarkennettiin. Lakimuutoksen yhteydessä yhdistyksen 
johtokunta lähetti Vesihallitukselle kirjeen, jossa pyydet-
tiin tulkintaa käsitteelle ”vesistön virkistyskäyttö”. – Vii-
meisin suuri muutos vesilakiin tehtiin ympäristönsuoje-
lulain säätämisen yhteydessä vuonna 2000, kun vesien pi-
laantumisen ehkäisy siirrettiin vesilaista ympäristönsuoje-
lulakiin.

Vesilaissa on kuitenkin monia tulkinnanvaraisia kohtia, 
joita on jouduttu tulkitsemaan eri oikeusasteissa, ja aina-
kin vesilain uitto-oikeuteen erityisesti perehtyneen Mat-
ti V. Revon mielestä uittajien eduksi ja muiden etutaho-
jen vahingoksi. KHO:n toimivallan tällaiset ylitykset jäytävät 
KHO:n asemaa puolueettomana tuomioistuimena.

Uiton ti lastokiemurat
Vaikka uitto oli laajentunut yhdistyksen perustamisaikoi-
hin Suomessa hyvinkin mittavaksi toiminnaksi, tiedot sen 
laajuudesta ja kustannuksista olivat säilyneet melko niuk-
koina. Näin oli pitkään vielä sen jälkeenkin, eli kuten Eino 
Saari kirjoitti vuonna 1931 julkaistun ensimmäisen uittoti-
lastomme esipuheessa: Huolimatta siitä, että uitto on Suo-
men oleellisimpia ja tärkeimpiä liikennemuotoja, ei meil-
lä näihin asti ole ollut yhtenäistä jatkuvaa uittotilastoa. Ja 
muunkinlaisia kokonaisesityksiä maamme uitto-oloista on 
vain vähän. Näihin jälkimmäisiin kuuluivat lähinnä E.J. 
Koskenmaan kirjoitukset ”Maa ja metsä” sekä ”Suomen 
kartasto 1925” -teoksissa.

Toki, kuten Saarikin totesi, uittoyhtiöt ja -yhdistykset 
olivat alusta pitäen keränneet ja myös julkaisseet hyvinkin 

yksityiskohtaisia määrä- ja kustannustietoja oman alueensa 
uitoista; sehän oli välttämätöntä yhteisuittoalueilla. Sen si-
jaan mitään yhdistelmiä eri uittoyhdistysten uitoista ei ol-
lut kerätty ja tehty, ei myöskään yksityisuitoista, joista niin 
ikään kukin uittaja piti hyvinkin tarkkaa kustannus- ja mää-
räseurantaa, näin ainakin isoimmissa hankintaorganisaati-
oissa. Yhdistelmien tekoa vaikeutti Saaren mukaan myös se, 
että eri yhdistysten vuosikertomukset ovat suurelta osalta eri 
tavalla laadittuja ja sisältävät eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja.

Muissa Pohjoismaissa tilanne oli hieman parempi. Ruot-
sissa oli ryhdytty julkaisemaan koko maan kattavia uitto-
tilastoja vuodesta 1922 alkaen. Norjassa oli oltu asialla vie-
läkin aikaisemmin; siellä oli valtakunnallisia uittotilastoja 
ryhdytty julkaisemaan 1880-luvulta alkaen, tosin vain vii-
sivuotiskausittain. Eräiltä uittoväyliltä oli tiedot uittomää-
ristä jo vuodesta 1861 alkaen.

Myös Suomessa tunnettiin huolta asiasta. Niinpä kun 
vuoden 1925 vuosikokouksessa E.J. Koskenmaa piti alus-
tuksen ”Olisiko syytä laatia koko maata käsittävä uittoväy-
läkartta ja lauttaustilasto”, asiasta virisi vilkas keskustelu, 
kuten oli tapana sanoa. Se ei kuitenkaan vielä sillä kertaa 
johtanut muuhun kuin siihen, että asian edelleen kehit-
täminen jätettiin johtokunnan tehtäväksi. Johtokunnalla 
taisi kuitenkin olla muita kiireitä, sillä vasta vuoden 1928 
lopulla pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa asia tuli esil-
le ikään kuin uutena majuri S.A. Sohlmanin alustuksessa: 
”Olisiko suotavaa ja mahdollista yhdistyksen toimesta ai-
kaansaada yleinen uittotilasto”. Sohlman esitti, että Uitta-
jainyhdistyksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin uittotilaston 
aikaansaamiseksi sekä pyrkiä vaikuttamaan myös siihen, 
että uittoyhdistysten kirjanpito ja vuosikertomukset yh-
denmukaistettaisiin.

Käydyssä keskustelussa tuotiin esiin uittotilaston laati-
mista kohtaavat vaikeudet, mutta ehdotusta kannatettiin 
ja päätettiin hanke toteuttaa. Asetettiin komitea, jonka uit-
tajajäseniksi tulivat Koskenmaa, Löthner, Oksala, Saxén ja 
Sohlman. Lisäksi siihen päätettiin pyytää mukaan profes-
sorit E. Saari ja G. Söderholm. Komitea toimi ripeästi ja 
laati ehdotuksensa valmiiksi jo vuoden 1929 vuosikokouk-
seen, jossa insinööri Löthner selosti asiaa. Kokous hyväksyi 
komitean esityksen, ja ensimmäiset, vuosien 1928–29 uit-
totilastot ilmestyivät professori Saaren laatimina Puutek-
niikan tutkimuksen kannatusyhdistys ry:n julkaisusarjas-
sa vuonna 1931. 
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Uittotilastosta ei tullut täysin kattava, sillä siihen kerät-
tiin ainoastaan yhteisuittoa eli siis uittoyhdistysten hoita-
maa uittoa koskevat tiedot. Kattavuutta vähensi vielä se-
kin, etteivät kaikki uittoyhdistykset – useista kehotuksis-
ta huolimatta – lähettäneet pyydettyjä tietoja; 31:stä yh-
distyksestä seitsemän jätti vastaamatta, ja osa vastanneista 
toimitti vajaatäytetyn lomakkeen. Lisäksi vastauksissa oli 
muitakin ongelmia, joista Saari kuitenkin totesi toiveik-
kaasti: Kun uittotilastoa on muutamia vuosia jatkettu ja kun 
uittoyhdistysten kirjanpitomenetelmät toivottavasti jossakin 
määrin yhdenmukaistuvat, voidaan toivoa, että ne epävar-
muudet ja epätasaisuudet, joita vielä tällä kertaa liittyy puu-
määrätilastoon, vähitellen häviävät tai ainakin pienenevät. 
Se vei kuitenkin aikaa.

Ensimmäinen valtakunnallinen uittotilasto oli kuiten-
kin saatu julkaistuksi, ja puutteistaan huolimatta se antoi 
aiempaa selvemmän käsityksen uittomääristä ja -kustan-
nuksista eri vesistöissä kuin myös lähes koko maata koske-
vana yhdistelmänä.

Myös lähes vastaava tilasto saatiin vuosilta 1922–27 Saa-
ren apulaisen, metsänhoitaja Viljo O. Sierlan keräämänä, 
mistä Saari totesi samaisessa esipuheessaan: Metsätieteelli-
sen tutkimuslaitoksen käyttötutkimusten yhteydessä on Sier-
la laatinut paljotöisen yhdistelmän uittoyhdistysten vv. 1922–
27 uittamista puumääristä. Tämä melkoisen laaja esitys tulee 
painettavaksi v. 1931 Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen jul-
kaisujen 14 niteessä. Siinä sitä ei kuitenkaan julkaistu, vaan 
Sierlan tilasto ilmestyi tiivistettynä AFF 39:ssä vuonna 1933.

Sierlan tutkimukseen oli sisällytetty myös Ruotsin ja 
Norjan uittomäärät vuosilta 1922–30; niiden mukaan vuon-
na 1930 Ruotsissa uitettiin 17 milj. m3 ja Norjassa 5 milj. m3, 
kun Suomessa vastaava luku oli Saaren mukaan 9 milj. m3. 
Tosin on huomattava, että Suomen uittotilaston kattavuus 
jäi naapurimaita jonkin verran suppeammaksi. Vuodes-

ta 1922 uittomäärä oli kasvanut liki 50 %:lla, mikä johtui 
osaksi siitä, että tänä ajanjaksona oli uusia uittoväyliä ja 
uittoyhdistyksiä tullut mukaan tilastointiin. 

Uittotilaston keräämistä jatkettiin, mutta myös vuon-
na 1932 Saari joutui toteamaan, että neljä uittoyhdistys-
tä ei ollut vastannut kyselyyn, ja näistä kaksi, Tornion ja 
Muonion rajajokien sekä Siikajoen uittoyhdistykset eivät 
ole pyynnöistä huolimatta palauttaneet tilastolomaketta vielä 
yhtenäkään vuonna. Nytkin osa vastanneista oli lähettänyt 
vajavaiset tiedot. Näin jatkui tulevinakin vuosina, mistä 
Seppänen totesi vuonna 1937: Lienee paikallaan tässä huo-
mauttaa, etteivät eräät uittoyhdistykset ole katsoneet velvolli-
suudekseen lähettää tilastotietoja joko ollenkaan tai ei aina-
kaan täydellisinä. Näin tämä suurimerkityksellinen työ, joka 
meillä, poikkeuksena esim. Ruotsista, on saatu toimeen täysin 
yksityisestä alotteesta ja yksityisen uhrautuvaisuuden ansiosta, 
ei ole toistaiseksi vielä saattanut saavuttaa toivottua täydelli-
syyttään. – Ehkä lieventävänä asianhaarana voi pitää sitä, 
että lomakkeiden täyttäminen oli melkoisen työlästä kysyt-
tyjen asioiden yksityiskohtaisuuden tähden, näin etenkin 
kustannuserittelyn osalta; myös erilaisten uittoyksiköiden 
muuntaminen kiintokuutiometreiksi oli oma työnsä.

Tilastolomaketta muutettiin juuri kustannusosion osal-
ta jonkin verran 1930-luvun puolessavälissä. Se sai alkunsa 
insinööri Löthnerin vuosikokouksessa 1932 pitämästä alus-
tuksesta ”Om grafisk framställning av flottningskostnader-
na och möjligheterna att förenhetliga de olika flottnings-
föreningarnas årsberättelser betr. kostnadernas framställ-
ning”. Keskustelun jälkeen asetettiin komitea (Kivinen, 
Kunnas, Lehtisalo, Löthner ja Oksala, puheenjohtajana 
prof. Saari), jonka tehtäväksi tuli parannusten ja täydennys-
ten tekeminen uittotilastolomakkeeseen, uittoyhdistysten vuo-
sikertomusten yhdenmukaistaminen sekä uittokustannusten 
laskemis ja esittämistapojen yhdenmukaistaminen.

Komitea esitti raporttinsa jo saman vuoden lopussa, ja 
sen jälkeen alkoivat ainakin suurimpien uittoyhdistysten 
kertomukset saada vuosi vuodelta yhä yhdenmukaisem-
man muodon. Valter Keltikangas saattoikin todeta vuon-
na 1937: Suomen uittotilaston nykyisessä kustannuserittelyssä, 
joka on yksityiskohtaisempi ja loogillisempi kuin esimerkik-
si Ruotsin nykyisessä virallisessa uittotilastossa, on käytetty se-
kä käytännöllisesti että teoreettisesti pätevää asiantuntemus-
ta. Suurin osa uittoyhdistyksistä on myöskin kyennyt täyttä-
mään asianmukaisesti kustannuksia koskevan taulukon niille 

Uittomäärien ja -kustannusten 
ohella tilastoyhteenvetoon oli  

sisällytetty tietoja uittoväylistä, 
uittokauden pituudesta,  

yhdistysten osakkaista sekä 
työvoimaa koskevia tilastoja.
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lähetetyissä tilastolomakkeissa. Niinpä v. 1935 uittoja toimit-
taneista 29 yhdistyksestä 22 lähetti uittokustannuksistaan ti-
lastoa varten käyttökelpoisen erittelyn.

Täyttä kattavuutta ei kuitenkaan saavutettu myöhem-
minkään; mahtoiko olla vuottakaan ennen 1960-lukua, 
etteikö jonkun tai joidenkin uittoa harjoittaneiden yhdis-
tysten tiedoissa ollut osin tai kokonaan ”ei tietoa”-merkin-
tää. Myöskään yksityisuittoa ei saatu mukaan tilastoon, 
vaikka asia oli useaan otteeseen esillä; esimerkiksi vuoden 
1962 kertomuksessa todetaan lakonisesti: Yksityisuittotilas-
ton keräämiseen on suunniteltu ryhtyä.

Uittomäärien ja -kustannusten ohella tilastoyhteen-
vetoon oli sisällytetty tietoja uittoväylistä, uittokauden 
pituudesta, yhdistysten osakkaista sekä myös työvoimaa 
koskevia tilastoja ja lyhyet kuvaukset yhdistysten uitto-
oloista; aluksi ne pyydettiin vain suurimmilta yhdistyk-
siltä. Näin esimerkiksi vuonna 1931 Kemijoen Uittoyh-
distyksestä: Sääsuhteet olivat yleensä suotuisat, samoin ve-
sisuhteet, joskin elokuussa vesi oli liian korkealla. – Työvoi-
maa oli hyvin saatavissa. Tuntipalkat olivat 22 % ja kuu-
kausipalkat 10–12 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Uittotilaston pääsisältö koostui 18 tilastotaulukosta, joita 
täydensi laatijan kirjallinen kuvaus uittotilaston sisällös-
tä sekä vertailu aiempiin vuosiin sekä muutakin tilastoja 
koskevaa analyysia. 

Kun yhdistys ryhtyi julkaisemaan omaa vuosikirjaan-
sa vuonna 1932, myös uittotilasto, tuolloin vuosia 1930–31 
koskevana, siirtyi kirjan sisällöksi. Näin meneteltiin vuo-
teen 1944 saakka, mutta vuoden 1945 kertomuksessa todet-
tiin: Uittotilaston painatuksesta, joka on tuottanut yhdistyk-
selle huomattavia vuotuisia kustannuksia, on sovittu Tilastol-
lisen Päätoimiston kanssa siten että toimisto tästä lähtien pai-
nattaa ja julkaisee tilaston edellytyksellä, että yhdistys edelleen-
kin huolehtii aineiston keräämisen ja valmistelun. Ratkaisu oli 
ymmärrettävä, sillä uittotilaston osuus vuosikirjasta oli noin 
neljännes. Yhdistyksen kertomukseen tulikin useaksi vuo-
deksi tämänkaltainen maininta: Yhdistyksen toimesta on laa-
dittu selostus vuoden 1947 uitoista. Se on julkaistu Tilastollisen 
Päätoimiston kustannuksella nimellä ”Puutavaran uitto vuon-
na 1947” julkaisusarjassa Tilastokatsauksia 1948, n:o 5–6.

Eino Saari huolehti uittotilaston keräämisestä ja toimit-
tamisesta vuoteen 1936 saakka, josta seuraavat kaksi vuot-
ta tehtävää hoiti metsänhoitaja Valter Keltikangas ja vuo-
det 1939–40 metsänhoitaja Jaakko Vöry. Siitä eteenpäin 

1950-luvulle saakka uittotilaston laadinta oli metsät. toht. 
V. Pöntysen käsissä sekä sen jälkeen sihteeri huolehti tilas-
toaineiston keruusta.

Uusi vaihe uittotilastoinnissa alkoi vuonna 1969, kun Ti-
lastollinen Päätoimisto luopui uittotilaston julkaisemisesta. 
Tässä tilanteessa yhdistys kääntyi Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliiton puoleen ja aloitti kirjeensä näin: Suomen Uit-
tajainyhdistys r.y. on joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin. Tä-
mä johtuu siitä, että uittotoiminnan supistuttua viime vuosina 
maassamme alueellisesti varsin huomattavasti Uittajainyhdis-
tyksen jäsenmaksutulot ovat kääntyneet melko selvään laskuun. 
Kun uusia jäseniä ei enää liity yhdistykseen kuin muutamia 
harvoja vuosittain, on poistuma yhdistyksen henkilöjäsenten 
piirissä paljon suurempi kuin täydennys, ja kannattajajäsen-
tenkin määrä on vähentynyt ei ainoastaan yritystoiminnan 
lopettamispäätösten vaan myöskin suoritettujen fuusioiden ja 
pelkkiin maakuljetuksiin siirtymisen vuoksi. Näin ollen yh-
distys esitti, että Keskusliitto ryhtyisi vastaamaan uittotilas-
ton julkaisemisesta, joka aiheutti tuohon aikaan yhdistyk-
selle noin 1 000 markan (1 400 €) vuotuiset kulut. 

Keskusliiton metsäpoliittinen valiokunta käsitteli asiaa 
lokakuun lopulla ja päätti, että Keskusliiton metsäosasto 
ryhtyisi sekä julkaisemaan että myös keräämään uittotilas-
ton, ja jo kuluvan vuoden osalta. Olavi Linnamiehen kir-
joittamassa vastauksessa todettiin myös näin: Uittotilaston 
kerääminen käy hyvin päinsä Keskusliittomme toimesta var-
sinkin kun uittoyhdistysten jäsenet pääosaltaan ovat jäsenyh-
tiöitämme. Näin lienee myös helpompaa saada tietoja kai-
kista yksityisuitoista, joita koskevat tiedot uittotilastossa ovat 
usein jääneet puutteellisiksi.

Keskusliitolle ei kyse kuitenkaan ollut uudesta asiasta, 
sillä liiton toimesta oli jo 1950-luvun alusta alkaen kerät-
ty jäsenyrityksiltä tietoja kaikista teollisuuden kaukokulje-
tuksista, myös uitosta. Käytännössä Metsäteho oli vastan-
nut tietojen keruusta ja niistä johdettujen tilastotaulukko-
jen laadinnasta; myöskään vesitiekuljetuksissa ei ollut enää 
kyse yksin uitosta, vaan tietoja kerättiin myös aluskulje-
tuksista. Tosin aluksi ei uittoa ja aluskuljetusta eroteltu, oli 
vain nimike ”vesitse”. 

Uusi järjestely merkitsi myös tilastojen tarkentumista, 
sillä määrä- ja kustannustiedot kerättiin uittoyhdistysten 
ohella myös Keskusliiton jäsenyhtiöiltä eli myös yksityis-
uitot saatiin koko lailla totaalisti mukaan. Tosin nytkään 
ei päästy aivan yksiselitteisiin tilastoihin, koska merkittävä 
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osa jäsenyritysten ilmoittamista puumääristä sisältyi myös 
uittoyhdistysten määriin; tämä koski lähinnä sisävesien, 
nimenomaan Saimaan uittoja. Parhaimmaksi uittotilasto-
suureeksi tulikin uuteen järjestelmään sisällytetty perille-
tulleiden puiden määrä. Se takasi myös sen, että näin me-
riuitotkin tulivat mukaan laskentaan. 

Keskusliiton tilaston mukaan vuonna 1970 perille (pää-
osin tehtaille) vesitse toimitettu määrä oli 10,3 milj. m3 
(kuoretta), joka oli kolmannes teollisuuden puukuljetuk-
sista. Vuosikymmen aikaisemmin osuus oli ollut puolet. 
Todellisuudessa vesikuljetusten määrä lienee ollut jonkin 
verran suurempi, sillä Keskusliiton jäsenistön kattavuus oli 
ehkä 95 % maamme metsäteollisuudesta; myöskään kai-
kilta jäseniltä ei saatu vastauksia tai ne olivat puutteellisia. 
Tämä huomioon ottaen ja kun aluskuljetusten voidaan ar-
vioida olleen vajaat 0,5 milj. m3, niin voitaneen sanoa, et-
tä vuonna 1970 puuta uitettiin Suomessa 10 milj. m3, ehkä 
hieman enemmän. 

Vastaavanlainen Keskusliiton keräämä tilasto löytyy 
vuodesta 1956 alkaen ja se on julkaistu myös Metsäntutki-
muslaitoksen toimittamassa Metsätilastollisessa vuosikir-
jassa. Tätä aiemmalta ajalta tiedämme vain Uittotilaston 
mukaiset yhteisuittomäärät. Uittotilaston mukaan eniten 
puuta on Suomessa uitettu vuonna 1947, 13,6 milj. m3, 
mutta koska yksityisuittomäärät puuttuivat siitä, ja lisäksi 
siinä saattoi olla joitakin puumääriä kahteen kertaan, eh-
kä oikea luku olisi jotain 15–16 milj. m3 (kuoretta). Val-
taosa yksityisuittoina hoidetuista purouittomääristä on 
mukana uittoyhdistysten määrissä, mutta suurten järvi-
altaiden yksityisuitot vain osittain. Esimerkiksi Saimaan 
tasavesialueella (Varkauden ja Joensuun alapuolella) yk-
sityisten purouittojen sekä ennen kaikkea veteenpudo-
tuspaikoilta uittoon tulleet puumäärät ovat olleet mer-
kittäviä.

Aiemmista uittotilastoista voi mainita Heikki Kun-
naksen laatiman uittomääriä koskevan aikasarjan vuosil-
le 1900–65. Siinä vuodet 1900–21 perustuivat tukkien sa-

hauksesta johdettuun arvioon ja vuodesta 1922 eteenpäin 
Uittajainyhdistyksen uittotilastoon. 

Aloitteita ja osall istumista
Uittajainyhdistys pyrki vaikuttamaan moniin muihinkin 
uittoa koskeviin asioihin; niistä osa on tullut käsitellyksi 
jo edellä lähinnä yhdistyksen toiminnan kuvauksen yhtey-
dessä. Sellaisia olivat esimerkiksi uittoyhdistyksiin kohdis-
tuneen verotuksen epäkohtien oikaiseminen. Sitä, kuten 
useimpia muitakin erilliskysymyksiä hoidettiin viranomai-
sille tai poliittisille päättäjille toimitetuilla lausunnoilla 
ja kannanotoilla. Esimerkiksi vuonna 1927 yhdistys an-
toi metsä- ja uittotyöläiskomitealle lausunnon uittotyövä-
en asunto-olojen järjestämiseksi suunnitellusta lainsäädän-
nöstä. Lausunto alkoi näin:

Yhdistys ei ole vakuutettu, että erityinen lainsäädäntö uit-
totyöläisten asunto-olojen järjestämiseksi olisi aivan välttämä-
tön. Kokemus on nimittäin osottanut, että näiden asunto-olot 
ovat vuosi vuodelta muutenkin parantuneet. Lauttausyhdis-
tykset ovat nimittäin jo aikaisemmin olleet tietoisia uittotyö-
väestönsä hoitamisen merkityksestä sekä yleisen että omankin 
etunsa tähden. Järjestäessään asunto-olot paremmiksi ovat he 
m.m. saaneet kunnolliset työläiset paremmin pysymään pai-
koillaan. Kehitys kulkee yhä enemmän mainittuun suuntaan, 
kun uitto tulee yhä useammassa vesistössä lauttausyhdistysten 
hoidettavaksi, jotka paremmin pystyvät huolehtimaan työvä-
estään. Muuten eivät paremmat asumukset yksin kykene pa-
rantamaan työväestön asunto-oloja, sillä olosuhteet tällä alal-
la olisivat nytkin paremmat, jos työväestö ymmärtäisi yk-
sinkertaisia terveyshoidon vaatimuksia, mistä syystä näyttäi-
si olevan Komitealla aihetta kiinnittää ainakin yhtä paljon 
huomiota työväestön itsensä valistamiseen kuin työnantajiin 
kohdistettaviin lainmääräyksiin. Uittajien ja metsäteollisuu-
den vastustuksesta huolimatta tämä ns. kämppälaki tu-
li voimaan vuonna 1928; siinä eivät uitolle asetetut vaati-
mukset muodostuneet kuitenkaan kohtuuttomiksi, eten-
kin kun majoitusvaatimusten täyttämiseen oli mahdollis-
ta saada poikkeuslupia erityisesti purouitoissa.

Purhosen historiikissa todetaan omana kohtanaan ”muut 
lausunnot ja aloitteet”, jotka muodostivat melkoisen kirja-
van kokoelman. Esimerkiksi vuonna 1940 yhdistys suhtau-
tui torjuvasti Keskuskauppakamarin esitykseen Saimaan ja 
Päijänteen vesistöjen yhdistämiseksi. Jo tätä ennen yhdis-
tys oli antanut Metsähallitukselle samasta asiasta kieltei-

Järjestäessään asunto-olot  
paremmiksi ovat he m.m.  

saaneet kunnolliset työläiset  
paremmin pysymään paikoillaan. 



1 3 7Y H D I S T Y K S E N  ” K U N N I ATA U L U ”

sen lausunnon, kuitenkin sillä varauksella, että mikäli han-
ke kuitenkin katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi toteut-
taa, se pitäisi tehdä niin, että Väliväylän ja Mäntyharjun 
reitin (Orraintaipale–Honkataipale) yksityiset puutavaran-
kuljetuslaitteet lunastettaisiin yleiseen käyttöön. – Vesistöjen 
yhdistämishanke on edelleenkin enintään jonkinasteisessa 
suunnitteluvaiheessa.

Muutamat muutkin kannanotot olivat tuloksekkaita, 
kuten käy ilmi yhdistyksen vuoden 1957 kertomuksesta: 
Sen johdosta, että eräät kaupungit ovat ryhtyneet perimään 
satamamaksuja puutavarasta, joka kulkee uittoväylässä kau-
punkialueen läpi, on Suomen Uittajainyhdistyksen johto-
kunta pyytänyt asiaa koskevat Korkeimman hallinto-oikeu-
den päätökset asiapapereineen Pohjois-Karjalan Uittoyhdis-
tykseltä ja Oy Wilh. Schauman Ab:ltä ja lähettänyt ne suu-
rimmille uittoyhdistyksille ja muille asiasta kiinnostuneille 
jäsenille. Molemmat KHO:n päätökset ovat uittajille posi-
tiivisia. – Yhdistyksen rooli oli ollut toimia asiantuntijana 
asianomaisten yhteisöjen tekemien valitusten laadinnassa.

Vuonna 1959 annettiin lausunnot Pohjois-Suomen uit-
to-olojen järjestelykomitean mietinnöstä sekä kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön työllisyysohjelmasta. Vuon-
na 1961 selvitettiin saman ministeriön pyynnöstä uiton työl-
lisyystilannetta sekä sopivia työllisyystöinä tehtäviä raken-
tamiskohteita. Toukokuussa 1962 yhdistys puolestaan pyr-
ki vauhdittamaan nippu-uittoa koskevien väylähankkeiden 
rakentamista. Yhdistys lähetti valtioneuvostolle kirjelmän, 
jossa se hienovaraisesti arvosteli valtion virastojen hitautta 
tällaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Uit-
to-olojen kehittyminen ei kuitenkaan ole ollut riittävän nopea-
ta, vaan se on jossakin määrin jäänyt jälkeen sen teollisuuden 
kehittymisestä, jota uiton tulisi pystyä palvelemaan. Viivästy-
misen syynä on ainakin osaksi asianmukaisen pätevyyden saa-
vuttaneen työvoiman puute niissä virastoissa ja laitoksissa, joi-
den tehtävänä on huolehtia po. hankkeiden eri vaiheista, kuten 
tutkimus- ja suunnittelutyöstä, katselmuksista, lausunnoista ja 
varsinaisesta rakentamisesta. 

Stolpen ja Pitkälän allekirjoittamassa kirjelmässä ehdo-
tettiin, että valtioneuvosto kiinnittäisi huomiota esitettyyn 
epäkohtaan, niin ettei pätevän työvoiman puute ao. instans-
seissa estä pääuittoväylien saattamista ajan tasalle ja siten ai-
heuta virheellistä suuntausta maallemme niin elintärkeässä 
toimessa kuin raakapuun kuljetus on. Kirjelmän ajoitus oli 
sikäli erikoinen, koska Saimaalle oli juuri samana vuonna 

valmistunut uittajia suuresti helpottanut Haponlahden ka-
nava. Ilmeisesti pyrittiin vaikuttamaan Kokemäen- ja Ky-
mijoen vesistöjen väylärakennushankkeisiin, mutta aina-
kaan niiden edistymiseen ei kirjelmällä ollut vaikutusta. 

Lisäksi yhdistyksellä on ollut edustajansa eri järjestöissä, 
kuten Suomen Metsäyhdistyksessä ja Suomen Vesitieyhdis-
tyksessä. Uittajainyhdistyksen jäsenet ovat myös osallistuneet 
erilaisten toimikuntien ja vastaavien työhön. Esimerkkeinä 
tällaisista poimittakoon 1970-luvulta alkaen mm. seuraavat:

•  Uittohallintotoimikunta

• Alusten miehitystoimikunta ja merenkulkupoliittinen  
 toimikunta 

•  Merimiesasiainneuvottelukunta ja laivaturvallisuuslauta- 
 kunta 

• Hinaajien turvallisuustoimikunta 

•  Kansainvälisen Standardisoimissihteeristön Suomen 
 johtokunta, VAKOLA

Yhdistys on osallistunut kautta aikojen myös uittoa koske-
vaan tutkimustyöhön, joko tutkimusaiheiden ideoijana ja 
käynnistäjänä, rahoittajana, avustajana tahi myötavaikut-
tajana. Vanhemmilta ajoilta on toimintaa kuvattu edellä, ja 
myöhempien aikojen tutkimusintoa kuvaa hyvin poimin-
ta vuoden 1977 kertomuksesta: Parina viime vuotena Met-
säteho on ottanut tutkimusohjelmaansa useita raakapuun uit-
toa koskevia tutkimusaiheita ja muodostanut myös alan tu-
kiryhmän uittajain edustajista. Erikseen on vielä syytä mai-
nita Metsätehon ja SITRAn yhdessä rahoittama uiton talou-
dellisuutta koskeva esitutkimus, joka valmistuu vuoden 1978 
alkupuoliskolla. Tämän Metsätehon Heikki Vesikallion ja 
Jaakko Salmisen tekemän selvityksen nimittäminen esitut-
kimukseksi oli selvää vähättelyä. Kyseessä oli näet selkeä ja 
tiivis analyysi uiton kilpailukyvystä ja sen kehittämismah-
dollisuuksista eri vesistöalueilla. Konkreettiset kehittämis-
esitykset päättyivät – uittajille ehkä hiemen yllättävästi – 
toteamukseen: Jotta raakapuun kaukokuljetusmuotojen käy-
tössä päädyttäisiin kansantaloudellisesti tarkoituksenmukai-
seen työnjakoon, on ilmeisen perusteltua, että julkinen valta 
tukee edelleenkin raakapuun uittoa. 
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Uittajien tutkimustukiryhmä myös ideoi tutkimusai-
heita, joita esimerkiksi vuonna 1981 olivat autoniputus, 
jäävarastojen jäädytys ja muovin vaarat. Lisäksi ehdotet-
tiin Metsäteholle uittoaiheisen filmin tekemistä. Filmiä ei 
tullut, ja muista ”ideoista” niputus ja jäävarastot pääsivät 
Metsätehon työlistalle; lisäksi tutkittiin nippusiteitä.

Yhdistyksen omin voimin, tai oikeammin puheenjoh-
taja Elias Purhosen tekemänä valmistui vuonna 1978 sel-
vitys uiton edellytyksistä Ruotsissa ja Suomessa. Jostain 
syystä se ei kuitenkaan ilmestynyt omana julkaisunaan 
eikä Purhonen esitelmöinyt asiasta niin yhdistyksen kuin 
ei myöskään uittopäällikköjaoston kokouksissa.

Vaikka asiasta puhuttiin ja suunnitelmia tehtiin, Kei-
teleen ja Päijänteen välistä 45 kilometrin pituista ve-
sijaksoa ei saatu nippu-uittokelpoiseksi ennen kuin 
vuonna 1993. Syitä tähän oli monia; 1950-luvun puoli-
välistä alkaen kanavoinnin tiukimmaksi vastustajak-
si oli tullut Osuuskunta Metsäliitto (ja Maalaisliit-
to). Siksi Keiteleen-Iisveden vesistöalueelta hinatut ni-
put piti purkaa Äänekoskella ja puut uittaa irtouitto-
na Vaajakoskelle, jossa ne jälleen niputettiin. Vuon-
na 1964 VR rakensi tälle välille ns. rautakanavan eli 
Keiteleeltä tulevat puuniput nostettiin Suolahdessa 
rautatievaunuihin ja noin 60 kilometrin junakyydin 
jälkeen niput purettiin Päijänteeseen Keljonlahdessa 
(aluksi Jyväsjärvessä). Järjestelmä toimi eikä se noussut 
kovin hintavaksikaan valtion myöntämän rahtisub-
vention ansiosta. Kuva nippujen nostosta Suolahdessa 
1970-luvun lopulla. Rautakanava oli toiminnassa vuo-
teen 1993, jolloin Keitele-Päijänne-kanava valmistui 
lopultakin. (UPM)

Irtouittoväylillä voimalaitosten ohitukset ratkaistiin 
uittoränneillä, mutta nippu-uittoväylillä niput siirret-
tiin voimalaitospadon yli nostureilla. Niiden jatkee-
na oli yleensä rata tai kanava nippujen kuljettamisek-
si alaveteen. Kuvassa Nuojuan voimalaitoksen nipun-
siirtolaitos Vaalassa, Oulujoella vuonna 1961. Koneen 
valmistama 18 tonnin nippunosturi nosti nipun pa-
don yli kelkkaan, joka siirsi nipun alavirtaan. (Teol-
lisuusvalokuvaamo Mannelin; Lusto, Metsäteollisuus 
ry:n kokoelma)
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Uittajainyhdistyksen loppuvuodet
1990-luvulle tultaessa yhdistyksen toiminta alkoi hiipua sii-
nä missä uitotkin. Vuoden 1991 kertomuksessa todettiin, et-
tä erittäin paha takaisku uittotoiminnalle valtakunnassa oli 
Kemijoen uittajien päätös olla panematta puita enää uit-
toon. Päätös merkitsi irtouittokauden päättymistä Suomes-
sa. Tuolloin uitettiin kaikkiaan, siis Kemijoki mukaan luet-
tuna, liki 4 milj. m3. Vuosi oli myös viimeisiä, jolloin uitto 
oli hieman enemmän esillä Teollisuuden Metsänhoitajien 
kanssa järjestetyn kesäretkeilyn ohjelmassa. Pohjois-Savos-
sa järjestetyn retkeilyn teemana oli ”Tuoreesta puusta tuot-
teeksi”, ja osana teemaa Ilkka Purhonen esitelmöi aihees-
ta ”Kehittyvä uitto laadun takeena”; siinä tuotiin keskeises-
ti esiin uiton nopeutuminen lähinnä keskitetyn veteenajon 
seurauksena.

Samana vuonna oli perustettu Suomen Uittoperinneyh-
distys ry. Se sai syntynsä Itävallan Drava-joella, jossa neljän-
siin kansainvälisiin uittoperinnepäiviin osallistunut suoma-
laisvaltuuskunta (yhdistyksen kunniajäsenellä, ruotsalaisel-
la Bo Lundénilla vahvistettuna) piti perustamiskokouksen. 
Kotiin palattua laadittiin perustamiskirja ja valittiin yhdis-
tyksen ensimmäinen hallitus: puheenjohtajaksi tuli itseoi-
keutetusti Elias Purhonen ja sihteeriksi Eino Sarnila. Kuo-
pion kotipaikakseen valinneen yhdistyksen jäseniksi liittyi 
melkoinen joukko muitakin yhdistyksen jäseniä. Jo edellis-
kesänä Uittajainyhdistys oli ollut mukana järjestämässä kol-
matta kansainvälistä uittoperinnetapahtumaa, joka pidettiin 
Kuopiossa. Siihen osallistui edustajia kahdeksasta maasta, ja 
sen yhteydessä julkaistiin kirjanen ”Uittoa Suomessa – Flo-
ating in Finland”.

Vuonna 1992 Suomessa uitettiin enää 2,6 milj. m3. Se 
näkyi myös yhdistyksen toiminnassa, josta todettiin lako-
nisesti kertomuksessa: Yhdistyksen toiminta on kuluneen 
vuoden aikana ollut varsin suppeaa ja keskittynyt lähinnä 
juoksevien rutiiniasioiden hoitoon. – Uittomäärät jatkoi-
vat tästäkin vähenemistään: vuonna 2000 uitettiin enää 
1,3 milj. m3.

Kun uittomäärä jäi vain runsaaseen miljoonaan kuu-
tiometriin ja uiton osuus tehtaille toimitetuista puumää-
ristä ei noussut edes 5 %:iin, oli ymmärrettävää, ettei ”ui-

ton yleisten etujen” vaaliminen enää vaatinut samanlais-
ta aktiivisuutta kuin 50 vuotta aikaisemmin. Yhdistys pyr-
ki kuitenkin jatkamaan toimintaansa lähinnä aatteellisena 
ja uiton kulttuuriarvoja ylläpitävänä järjestönä. Varsinai-
set uiton edunvalvonta-asiathan olivat siirtynet jo 1980-lu-
vulla suurelta osin uittoyhdistyksille. Niitäkään ei vuodes-
ta 1993 lähtien ollut toiminnassa kuin yksi, Järvi-Suomen 
Uittoyhdistys, kotipaikkana Mikkeli, vuodesta 2000 Sa-
vonlinna. 

Yhdistyksen toimintaa voikin 1990-luvulta alkaen luon-
nehtia pienimuotoiseksi. Se näkyi toisaalta niin yhdistyk-
sen ”jäsenpalveluissa” kuin myös jäsenten osallistumisesta 
näihin harvoin järjestettyihin tilaisuuksiin. Vuosikokous pi-
dettiin vuosittain, mutta viimeksi sen yhteydessä pidetys-
sä (Teollisuuden Metsänhoitajien järjestämässä) esitelmä-
osuudessa puhuttiin uitosta vuonna 1997, jolloin Metsä-
tehon Teppo Oijalan aiheena oli ”Puun kuljetuksen vaih-
toehdot”. 

Osanottajien määrä vaihteli 10:n ja 30:n välillä, mitä voi 
pitää ihan hyvänä tuloksena, kun käsiteltävänä oli lähes 
poikkeuksetta vain virallisenkuivat sääntöjen määräämät asi-
at. Toki kokousta aina seurannut Teollisuuden Metsänhoita-
jien kokous usein mielenkiintoisine esitelmineen ja etenkin 
sen jälkeinen ”viihtymistilaisuus” houkuttivat osaa uittajista 
tulemaan myös omaan kokoukseen. – Johtokuntakin tyytyi 
kokoontumaan harvoin, useana vuonna vain kerran. Uitto-
päällikköjaosto lopetettiin vuonna 1992 ja sen varat siirret-
tiin Uittoperinneyhdistykselle Kuopioon.

Ei toiminta kuitenkaan ollut täysin pysähdyksissä. Vuon-
na 1993 puheenjohtajaksi tulleen Timo Järvelän johdolla ret-
keiltiin elokuussa 1994 uudella Keitele–Päijänne-kanavalla; 
mukana oli parikymmentä jäsentä. Samana vuonna tuet-
tiin ”henkisesti” Uittoperinneyhdistyksen aloitetta Uitto-
väylämuseon perustamiseksi. Muutenkin yritettiin aktivoi-
tua. Kun yhdistyksen varapuheenjohtaja – poikkeuksellisesti 
– avasi vuosikokouksen maaliskuussa 1995, hän toi esiin jäse-
nistön roolin yhdistyksen tarkoitusperien ajamisessa: Kaik-
kien jäsenten tulisi aktiivisesti toimia sen eteen, että uiton ja 
samalla koko vesitiekuljetuksen merkitys ja mahdollisuudet 
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tulisivat nykyistä paremmin yleiseen tietoisuuteen. Puhuja 
toi myös esiin tarpeen saada aikaan julkaisu uiton historiasta 
Suomessa. Hanke, johon myös yhdistys ehti myötävaikutta-
maan, näyttäisi olevan toteutumassa.

Vuotta myöhemmin puheenjohtaja Timo Järvelä saattoi 
jo todeta, että jotakin oli vesitieliikenteen osalta tapahtu-
massa. Hän tarkoitti erilaisia kanavahankkeita koskevien sel-
vitysten käynnistymistä, sillä maan hallituksen budjettiesi-
tykseen oli kirjattu, että hallitus selvittää Kymijoen kanavan, 
Mäntyharjun kanavan sekä niiden muodostaman kanavaver-
koston kuljetustaloudelliset vaikutukset. Näitä selvityksiä pi-
temmälle uudet kanavahankkeet eivät kuitenkaan edenneet, 
ja tuskin enää etenevätkään.

Uittopäällikkö Harri Lallukka valittiin vuonna 2000 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Jo hieman aikaisemmin yh-
distys oli liittynyt Suomen Vesitieyhdistys ry:n jäsenek-
si, ja Vesitieyhdistyksen ”Vesitiet”-lehdessä julkaistiin mel-
koisesti uittoa käsitteleviä kirjoituksia. Esimerkiksi vuo-
den 1999 viimeisessä numerossa uittoa käsiteltiin laajasti: 
etusivulla jo julistettiin ”Uitto on nousussa” ja lisäksi kir-
joitettiin, että uiton asema on vakaa. Sillä on myös kasvu-
mahdollisuuksia. Se on ympäristöystävällisin, saasteetto-
min, nopein ja halvin tapa siirtää puut vaikkapa Nurmek-
sen Kannaslahdesta, Iisalmen Peltosalmelta tai Viitasaareen 
Kymönkoskelta Varkauteen tai Lappeenrantaan. Uittoai-
ka äärialueilta Lappeenrantaan on vain kaksi viikkoa. To-
sin Kymönkoskelta ei ollut vesitieyhteyttä Saimaalle, eikä 
kaikki muukaan ihan pitänyt paikkaansa; myöskään uiton 
noususuhdanteesta ei tullut pitkäaikaista – valitettavasti. 

Vuonna 2000 Metsäpäivät järjestettiin Lahdessa, mikä 
lienee osaltaan vaikuttanut siihen, että vuosikokoukseen 
osallistui vain yhdeksän jäsentä. Vuoden päätapahtuma oli-
kin kesäretkeily, joka järjestettiin kuuden vuoden tauon jäl-
keen, tällä kertaa yhdessä Vesitieyhdistyksen kanssa. Retkei-
ly suuntautui Savonlinnaan ja Puhokseen ja ohjelma koostui 
uiton uusien organisaatiojärjestelyjen sekä nykyaikaisen uit-
toketjun esittelystä. Viime mainittu tapahtui Puhoksen pu-
dotus- tai oikeammin veteensiirtopaikalla. Retkeilyyn osal-
listui 23 jäsentä.

Vuonna 2001 yhdistyksen taloustilanne kohentui mer-
kittävästi, kun sijoitusrahasto Suomalaisia Arvopapereita 
Oy lopetettiin ja sen myötä yhdistyksen osuus rahastos-
ta muuttui noin 200 000 markan arvoiseksi osakesalkuk-
si. Vuosikokous pidettiin Punkaharjulla 25. huhtikuuta, ja 

sen yhteydessä jäsenillä oli tilaisuus tutustua Luston näyt-
telyihin sekä osallistua Etelä-Savon Maakuntaliiton järjes-
tämään INLATRANS-Interreg -projektin yhteenvetosemi-
naariin Savonlinnassa. Yhdistys julkaisi vuoden aikana yh-
teistyössä Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen kanssa uittoa esit-
televän lehtisen ”Uitto on aina nykyaikaa”. Yhdistyksen 
sihteeri vaihtui: Ilkka Purhosen tilalle sihteeriksi valittiin 
metsänhoitaja Kai Andersin.

Kesällä 2002 järjestettiin eräänlainen retkeily, kun yhdis-
tyksen jäsenille tarjottiin tilaisuus osallistua Lieksassa pidet-
tyihin kansainvälisiin uittoperinnepäiviin. Yhdeksän jäsentä 
käytti tilaisuutta hyväkseen, ja matkaan sisältyi kansainväli-
nen illanvietto Kolilla sekä Pielisen ylitys autolautalla saksa-
laisen torvimusiikin säestyksellä; nytkin onnistuttiin ”meri-
matkan” aikana kohtaamaan nippulautta hinaaja Arskan hi-
naama. Lieksan tapahtumista merkittävimpiä olivat kansain-
välisten tukkilaisten kulkue halki kaupungin sekä Lieksan-
koskella järjestetyt tukkilaiskisat.

Vuosi 2003 oli kahdessa suhteessa merkittävä. Tuolloin 
puuta uitettiin enää – joitakin Päijänteen ja Näsijärven 
pieniä saarieriä lukuun ottamatta – ainoastaan Vuoksen ve-
sistössä, määrän ollessa 1,2 milj. m3. Vuosi jäi myös yhdis-
tyksen viimeiseksi täydeksi toimintavuodeksi. Asiasta kir-
jattiin vuosikertomukseen: Hallitus päätti ryhtyä selvittä-
mään yhdistyksen tulevaisuuden vaihtoehtoja päättyneen toi-
mintavuoden aikana. Uittomäärän väheneminen ja uiton 
käytännön suorittaminen yhden organisaation (Laitaatsilta-
yhtiöt) toimesta ovat heijastuneet yhdistyksenkin toimintaan 
voimakkaasti viime vuosina. Säännöissä yhdistykselle määri-
tetyt tehtävät ovat jääneet kehityksen myötä vanhentuneiksi 
ja osin tarpeettomiksi.

Hallituksen esitykseksi tuli yhdistyksen lopettaminen, 
mutta ei aivan sellaisenaan. Samaisessa kertomuksessa näet 
todettiin: Tulevaisuusvaihtoehtojen kartoitus saadaan pää-
tökseen alkuvuonna 2004. Hallitus tulee tekemään vuosi-
kokoukselle esityksen, jossa esitetään yhdistyksen toimin-
nan yhdistämistä Teollisuuden Metsänhoitajat ry:n kanssa. 
– Tänä viimeisenä toimintavuotenaan yhdistys järjesti ret-
keilyn Luston Metsäkulttuuripäiville kesäkuussa. Mukana 
oli 10 jäsentä ja seitsemän perheenjäsentä. 

Maaliskuun 29. päivänä 2004 Helsingin Marina Cong-
ress Centerissä pidetty yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 
yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan 
lopettamiseksi, ja 3. heinäkuuta Lustossa pidetty ylimääräi-



1 4 1U I T TA J A I N Y H D I S T Y K S E N  L O P P U V U O D E T

Vuonna 1991 Elias Purhosen ja kumppaneiden perustaman Suomen 
Uittoperinneyhdistyksen keskeinen toimintamuoto on ollut osallistu-
minen kansainvälisiin uittofestivaaleihin eri puolilla Eurooppaa. Ku-
va vuoden 2004 festivaaleilta Espanjan Kataloniassa. Festivaalin osan-
ottajat uittomuistomerkin vihkiäistilaisuudessa Noguera Pallaresa-jo-
ella. Ruotsin lippua ei näy!  (Kaarlo Palmroth)

Uitto ehti jättämään sotienjälkeiseltä ajalta monta kallista ”muisto-
merkkiä”, kuten Pispalan nippu-uittotunneli, Mäntyharjun nippu-
uittoväylä sekä Keitele-Päijänne-kanava. Kaikki nämä olisivat oike-
aan aikaan toteutettuina jatkaneet uiton elämää näillä vesistöillä ja 
ainakin tehneet investoinneista kannattavampia. Kuva vuonna 1993 
valmistuneen Keitele-Päijänne-kanavan Kuusaankosken sululta hei-
näkuussa 1995. Uitto kanavassa loppui vuonna 2002.

nen kokous vahvisti päätöksen. Kesällä 2004 tehdyn yhdis-
tymissopimuksen mukaisesti Suomen Uittajainyhdistys ry 
sulautettiin vanhaan yhteistyökumppaniin, Teollisuuden 
Metsänhoitajat ry:hyn. Jälkimmäinen yhdistys on siitä al-
kaen – kuten ennenkin – ollut valmis tarvittaessa käsitte-
lemään myös uittoasioita niin kokouksissaan kuin retkei-
lyillään. Näin tapahtuu ainakin tänä merkkivuonna 2012. 
– Liki viimeisenä tekonaan yhdistys oli mukana toteutta-
massa ja rahoittamassa Luston uittonäyttelykirjan ”Antaa 
pölkyn juosta” julkaisemista keväällä 2004.
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Uitto tänään

kaisua myös hyödyntäneet. Jatkuva kehitystyö saattaa tar-
jota uitolle uusia sovellutusaloja.

Uiton haittana säilyy jatkossakin osavuotisuus. Se si-
nänsä ei ole vaikuttanut uittomäärien vähenemiseen, eikä 
olisi varmaankaan esteenä määrien mahdolliselle kasvul-
le; kustannuskilpailukykyähän uitolla riittää. Mutta vaik-
ka ympäristö- ja kansantaloudelliset syyt puoltaisivat uiton 
määrien kasvattamista, lähivuosina tuskin päästään Sai-
maalla 1–1½ milj. m3:n ylittäviin määriin, ja muille vesis-
töille uitto tuskin palaa enää takaisin.

Uiton ohella puuta kuljetetaan vesitse myös aluksissa. 
Saimaalla alus-, lähinnä proomukuljetukset nousevat tä-
tä nykyä noin 0,5 milj. m3:iin. Saimaalla on aluskuljetus-
ta harjoitettu ajoittain ympäri vuoden. Myös eräillä muilla 
sisävesillä ja maamme rannikoilla harjoitetaan pienimuo-
toista aluskuljetusta. Proomuliikenteeseen soveltuvia las-
tauspaikkoja tarvittaisiin kuitenkin lisää.

Uittoperinne voi uittoakin paremmin. Vaikkei meillä 
olekaan erityistä uittomuseota, Lustoa voi hyvin nimit-
tää sellaiseksi. Uitto on siellä vahvasti esillä niin perusnäyt-
telyssä kuin etenkin kokoelmissa; vuosina 2004–05 siellä 
oli vielä erikoisnäyttely uitosta, ja uittoa on myös Luston 
vuotuisten Metsäkulttuuripäivien ohjelmassa. Myös muis-
sa metsämuseoissamme, ennen kaikkea Pielisen museos-
sa sekä Lapin metsämuseossa on kosolti uittoon liittyvää 
esineistöä sekä muuta aineistoa. Lisäksi Suomen Uittope-
rinneyhdistys toimii uittoperinteen vaalinnassa, samaten 
muutamat aktiiviset uittoperinneryhmät. Myös edelleen 
järjestettävien tukkilaiskisojen hyvä suosio takaa osaltaan 
tukkilaistaitojen säilymistä.

Vaikka Uittajainyhdistys lopetti toimintansa, uitto ei ole 
loppunut vielä Suomesta. Venäjän ohella Suomi lienee ai-
noa maa Euroopassa, missä edelleen hyödynnetään halpaa 
ja ympäristöystävällistä uittoa. Tosin meilläkin uitto rajoit-
tuu yksistään Vuoksen vesistöön, satunnaisesti saatetaan 
pieniä saaripuueriä uittaa muuallakin, mutta yleensä nekin 
hoidetaan aluskuljetuksena. Myös Vuoksen vesistössä eli 
Saimaalla uittomäärät ovat romahtaneet aiemmista: viime 
vuosina on uitettu vain vajaat miljoona kuutiota vuodessa. 
Uittajia on vielä neljä, kolme ”suurta” ja Metsähallitus; to-
sin Stora Enson uitot ovat jääneet 2000-luvulla vähäisiksi.

Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja sen tytäryhtiö Perkaus 
Oy hoitavat käytännön uittotoiminnan. Hinaukset ja laut-
tojen kuntoonlaitto on pääosin urakoitu yksityisille yrit-
täjille. Hinauksissa on käytössä puolenkymmentä linjahi-
naajaa apualuksineen, niistä yksi on Perkauksen omista-
ma Chr. Kontturi. Uitosta saa pääasiallisen leipänsä enää 
30–40 henkeä.

Kaikki puu uitetaan nipuissa. Puutavara-autoilla nippu-
laitureille kuljetettu puu siirretään veteen useimmiten isoilla 
trukeilla; vain poikkeustapauksessa turvaudutaan nipun pu-
dotukseen suoraan autosta. Pudotuslaituriverkosto on riit-
tävä: Saimaalla on 60 uittosääntöihin merkittyä pudotus-
laituria, mutta niistä kaikki eivät ole enää käytössä. Lisäksi 
ranta- ja saarimetsistä saadaan pienehköjä määriä puuta uit-
toon uivien pudotuslaiturien eli nippuloiden avulla. 

Autoista veteen siirretyt niput liitetään teräsvaijereil-
la 10–12 nippua leveiksi lautoiksi. Lautassa on keskimää-
rin noin 1 200 nippua eli noin 20 000 m3 puuta. Se vastaa 
400:aa puurekkalastia. Suurimmissa lautoissa on puuta yli 
30 000 m3. Lautan pituus hinaajasta lautan perälle on tois-
ta kilometriä ja tällaisen nippulautan nopeus on noin 2 ki-
lomeriä tunnissa. Lautan kuljetus esimerkiksi Joensuusta 
Lappeenrantaan (270 km) kestää näin ollen – säiden suo-
siessa – vajaan viikon.

Valtaosa uitettavasta puusta on sellutehtaille toimitet-
tavaa kuitupuuta, mutta myös tukkeja uitetaan. Nykyinen 
uittotekniikka mahdollistaa myös laadullisesti herkempien 
puutavaralajien uiton, ja muutamat tehtaat ovat tätä rat-

Saimaan tasavesialueella eli Joensuusta ja Varkaudesta etelään yh-
teisuitto alkoi vasta reilut kymmenkunta vuotta sitten. Siihen saak-
ka jokainen uittaja hinasi lauttansa itse, mikä merkitsi hinauskalus-
ton alhaista käyttöastetta ja turhia kustannuksia. Nykyään Järvi-Suo-
men Uittoyhdistys ja sen ”tytäryhtiö” Perkaus Oy huolehtivat kaikista 
Vuoksen vesistön uitoista. Lauttaa lasketaan Laitaatsalmen sillasta Sa-
vonlinnassa kesällä 2008. (Järvi-Suomen Uittoyhdistys)
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Kuva Pielisen museon ”Savottarannasta”, jos-
sa Metsähistorian Seuran retkeläiset ovat tu-
tustumassa ponttuuseen syyskuussa 2002. Uitto 
elää myös maamme metsämuseoissa, joista Lus-
to Punkaharjulla on numero yksi. Myös Lapin 
metsämuseossa Rovaniemellä ja Pielisen museos-
sa Lieksassa on viljalti uittoon liittyvää historia-
aineistoa ja -esineistöä, isompaa ja pienempää. 
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Huhtikuussa 1912, vuotta myöhemmin kuin teollisuuden metsänhoitajat olivat perustaneet oman 
yhdistyksensä, maamme uittoväki intoutui vastaavaan. Uuden yhdistyksen nimeksi tuli Föreningen 
för allmänna flottningsintressen, suomeksi ”Yhdistys yleisten uittoetujen valvomista varten”.  

Vaikka nimi selvittikin yhdistyksen tarkoituksen, vuonna 1918 nimi lyheni Suomen Uittajainyhdistys ry:ksi.
Yhdistyksen perustamisen aikaan uitto eli lauttaus oli metsäteollisuutemme ylivoimaisesti tärkein raaka-

puun kuljetusmuoto; puuta uitettiin arviolta 10 milj. m3, mikä oli liki 90 % tehdaslaitoksille toimitetusta 
puumäärästä. Vaikka laajamittaista puutavaran lauttausta oli harjoitettu 1870-luvulta lähtien, uittajat eivät 
olleet kuitenkaan kokeneet omaa ammattijärjestöä tarpeelliseksi; uittoasioita oli käsitelty lähinnä vuonna 
1877 perustetun Suomen Metsänhoitoyhdistyksen kokouksissa. Tilanne muuttui 1900-luvun alussa, kun 
uittomäärät kasvoivat ja uiton maksettavaksi esitettiin ns. kalaveroa, jota perusteltiin uiton kalastus-
elinkeinolle väitetyillä haitoilla. Se sai uittajat tiivistämään edunvalvontaansa.

Kalaveroa ei säädetty, ja vaikka olisikin, se ei olisi uittoa tappanut, mutta olisi aiheuttanut yhden  
ylimääräisen kustannusrasitteen. Uittajien yhdistys oli kuitenkin syntynyt ja se ryhtyi toimimaan uiton etujen 
ajamiseksi sekä jäsenkuntansa ammattitaidon kehittämiseksi. Edunvalvontaa hoidettiin vaikuttamalla 
lainsäädäntöön, viranomaistoimintaan sekä julkiseen sanaan; jäsenistölle puolestaan järjestettiin kokouksia 
esitelmineen sekä retkeilyjä. Yhdistys ryhtyi myös harjoittamaan aktiivista julkaisutoimintaa, joka huipentui 
oman vuosikirjan julkaisemiseen vuosina 1932–69.

Ammattiuittajien etujärjestö muuttui vähitellen aatteelliseksi ”uiton ystävien” yhdistykseksi, jossa  
parhaimmillaan oli runsaat 300 jäsentä. Eniten vastinetta yhdistys pystyi tarjoamaan pienelle sisäpiirilleen, 
joka järjestäytyi sotavuosina omaksi Uittopäällikköjaostokseen.

Uiton merkitys puutavaran kuljetusmuotona alkoi vähetä 1900-luvun lopulla; vuosituhannen vaihteessa 
vesiteiden osuus teollisuuden puunkuljetuksista oli enää viitisen prosenttia. Samalla Uittajainyhdistys todettiin 
aikansa eläneeksi, ja vuonna 2004 yhdistys ”fuusioitiin” pitkäaikaiseen sisarjärjestöönsä, Teollisuuden 
Metsänhoitajat ry:hyn.

Uitto ei kuitenkaan ole loppunut vielä Suomesta. Vuoksen eli Saimaan vesistön alueella uitetaan 
edelleen puuta vajaat miljoona kuutiometriä. Ei ole täysin poissuljettua, etteikö uitolla voisi Suomessa  
olla myös uusi tuleminen – siinä missä uiton ”isälläkin”, sahateollisuudella.

Joka uittaa se voittaa

teollisuuden metränhoitajat ry    isbn 978-952-93-0787-6    kannen suunnittelu: laura noponen 




