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JOHDANTO 

 

Tutkin pro gradu – tutkielmassani Pohjois-Pohjanmaan eteläisten jokilaaksojen, Pyhäjoen ja 

Kalajoen puun uittoa vuosina 1925–1953. Puuta uitettiin tänä aikana lääninhallituksen 

säätelemänä yhteisuittona uittoyhdistysten toimittamana. Pyhäjokilaaksossa toiminnasta vastasi 

Pyhäjoen Uittoyhdistys ja Kalajokilaaksossa vastaavasti Kalajoen Uittoyhdistys. Kalajoessa 

uitettiin viimeisen kerran vuonna 1952 ja Pyhäjoessa 1953, jonka jälkeen uittotoiminta lakkasi 

ja puutavaran kuljetus siirtyi Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa lähes kokonaan maanteille. 

 

Historiallinen tausta 

 

Suomen metsäteollisuuden kehittyminen 

 

Suomen orastava saha- ja puunjalostusteollisuus otti pitkän askeleen vuonna 1857, kun 

höyryvoiman käyttö sahauksessa sallittiin ja vuonna 1861 poistuivat sahausrajoitukset, jotka 

rajasivat sahausajan vain osaksi vuotta. Höyrysahat korvasivat vesisahat ja Pohjanlahden 

rannikolle uittoväylien suihin perustettiin useita sahoja. Kestilän höyrysaha Iijokisuulla aloitti 

toimintansa ensimmäisenä suomalaisena höyrysahana vuonna 1860.1 

 

Seuraukset näkyivät huimana taloudellisena kasvuna: vuonna 1820 sahatavaran vientiarvon 

ollessa 153 000 hopearuplaa, nousi vienti vuoteen 1860 mennessä jo 2,2 miljoonaan 

hopearuplaan, mikä vastasi jo noin kolmasosaa silloisen Suomen suuriruhtinaskunnan 

kokonaisviennistä. 1830-luvulta vuoteen 1860 mennessä viennin kokonaisarvo viisinkertaistui 

hyvien suhdanteiden myötä. Suomen viennin kärkipaikalla 1700-luvulta asti ollut terva sai 

väistyä sahatavaran tieltä vuonna 1835. Kehitys oli seurausta valtion merkantilistisen ohjauksen 

vähentämisestä ja siirtymisestä kohti uudenlaista liberaalia talouspolitiikkaa. Vuosina 1859–

1869 Venäjän vientiä helpotettiin poistamalla runsaasti tuontikieltoja ja antamalla väljempiä 

tullitariffeja.2  Sahatoiminnan vapautta edistivät vuoden 1861 asetuksen lisäksi vuonna 1864 

                                                      
1 Rasila 1982, 22; Vahtola 2003, 222. 
2 Rasila 1982, 23; Vahtola 2003, 223–225. 
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säädetty osakeyhtiölaki sekä työvoiman vapaan liikkumisen taannut laki elinkeino- sekä 

muuttovapaudesta vuonna 1879.3 Vuodesta 1886 lähtien sahan perustamisilmoitus tuli tehdä 

ainoastaan läänin maaherralle, kun aikaisemmin päätösvalta asiassa oli kuulunut Suomen 

senaatille.4 

 

Suomen maatalousvaltaisen elinkeinorakenteen muutosta vuosina 1860–1914 kutsutaan 

Suomen ensimmäiseksi teollistumiskaudeksi. Ensimmäisen teollistumiskauden 1860–1914 

taloudellinen kasvu ei ollut tasaista. Parhaimmat noususuhdanteet koettiin 1870-luvun 

alkupuoliskolla sekä 1890-luvun loppupuoliskolla. Määräävä tekijä suhdanteissa oli sahatavaran 

menekki maailmalla, erityisesti Englannissa. Maailmansodan syttyminen katkaisi Itämeren 

kauppatien Englantiin, jolloin työttömyys nousi jyrkästi. Sahateollisuuden rinnalle syntyi myös 

paperiteollisuutta, joka vuonna 1913 työllisti jo 12 000 työntekijää. 5 

 

Metsien myynti toi maatalouteen ennennäkemättömiä pääomia ja mahdollisti siirtymisen 

kasvinviljelyksestä karjatalousvaltaiseen maatalouteen. Metsätyöt toivat myös lisää 

kausiluontoisia työtilaisuuksia talvityöttömyydestä kärsineelle tilattomalle väestölle: työtä oli 

talvikautena metsätöissä ja kesäkautena maataloudessa. Ympärivuotinen työllisyys näkyi 

elintason nousuna. Metsätalouden nousu muutti metsien käytön luonnetta perusteellisesti, 

lopettaen kaskiviljelyn muutamassa vuosikymmenessä. Tilalle tuli puun myynti.6 

 

Uitto puun kuljetusmuotona 

 

Sahauskapasiteetin kasvaessa täytyi raaka-aineen hankinta ulottaa yhä kauemmas sahalaitoksista, 

lähialueiden puuvarastojen ehtyessä. Tervatalouden seurauksena Pohjois-Pohjanmaalla oli 

yleisesti puutetta tukkipuusta jo 1800-luvun puolivälissä, jolloin raaka-ainehankinnat jouduttiin 

ulottamaan syvälle sisämaahan asti, ollen kehityksen metsätalouden näin Pohjois-Pohjanmaalla 

hitaampaa kuin muualla Suomessa. 7 Kalajoen pitäjässä tervantuotanto supistui voimakkaasti, 

                                                      
3 Vahtola 2003, 308. 
4 Enbuske 2010, 279. 
5 Vahtola 2003, 308–309. 
6 Soininen 1982, 50. 
7 Soininen 1982, 50; Enbuske 2010, 249. 
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vuoden 1866 reilusta 6 000 tynnyristä vain 1 800 tynnyriin vuonna 1867. 8  Kohtuullisin 

kustannuksin tukkipuuta saatiin sisämaasta rannikolle uittamalla.  Suomen vesistöt muodostivat 

pienistä puroista lähtien aina Kemijoen vesistön laajuisia valtavia vesistöverkkoja, jolloin 

hevosilla tehtävä verrattain lyhyt maakuljetus täytyi järjestää vain sopivan veden äärelle. 

Keväällä lumen sulaessa vähävetiset latvapurotkin tulvivat yli äyräidensä, jolloin puu kulki 

helposti kasvaneen virtauksen mukana.9 Vapaana virtaava vesi toi puutavaran tarvittaessa aina 

merelle asti. Tukinuitosta oli 1900-luvun alkuun mennessä tullut tärkein tavaraliikenteen muoto 

Suomessa.10 

 

Koska kevättulvan aikana huhti-toukokuussa kaikkea puuta ei ehditty mitenkään uittaa, oli 

uittotoimintaa jatkettava kuivanakin aikana. Tällöin koski- ja karikkopaikat muodostuivat 

työläiksi uittaa, jolloin uittoväylille oli tehtävä perkaus- ja rakennustöitä väylien uittokunnon 

parantamiseksi. Uittoväylän saattaminen uittokuntoon vuosittain vaati paljon työtä, jolloin 

jokivarsiin rakennettiin erilaisia uittolaitteita: Uittopadot eli tammet olivat tarpeellisia veden 

säännöstelyä varten. Niiden avulla arvokasta vettä voitiin säännöstellä halutuissa paikoissa ja 

vettä voitiin tarpeen tullen laskea alajuoksua kohti vauhdittamaan puiden matkaa. Ohjeet taas 

olivat virtauksen suuntaisesti asennetut, joko molemmista tai vain toisesta päästä kiinnitetyt 

tukit, jotka estivät uittopuiden joutumisen rannoille. Niitä myös asennettiin myllyjen, siltojen ja 

muiden vesilaitosten suojaksi. Pienillä puroilla rannat puomitettiin otvittamalla, eli kiinnitettiin 

puita latvapäästään rantaan kiinni limittäin estämään uitettavien puiden pääsy rannalle. 

Vastuuksi tai kielipuomiksi kutsuttiin joen poikki asennettua, toisiinsa kiinnitetyistä tukeista 

tehtyä tukkijonoa, joka oli kuin suljettava veräjä. Vastuun tehtävänä oli säännöstellä joessa 

kulkevia puumääriä. Järviuitto tapahtui tukit suuriksi lautoiksi sidottuina, lauttaa joko hevos- tai 

konevoimalla hinaten. Lauttaa eli pyrästä hinasi voimanlähteen mukaan nimetty mies-, hevos-, tai 

koneponttuu. Hinausta kutsuttiin varppaukseksi. Uitto päättyi jokisuulle rakennettuun erotteluun eli 

sortteeriin, jossa uitetut puut ohjattiin niille varattuihin karsinoihin. Rungot oli leimattu eri 

yhtiöiden leimamerkein sekä erityisellä merkkikirveellä rungon pintaan ja päihin hakatuin 

hakkomerkein tunnistamisen helpottamiseksi.11 

 
                                                      
8 Kyllönen 1980, 88. 
9 Itkonen 2001, 37. 
10 Peltonen 1991, 59. 
11 Peltonen 1991, 40–46; Snellman 1996, 65–75; Turunen 1983, 148–149. 
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Uitto oli hyvin altista vesi- ja sääolosuhteille. Usein uitto jouduttiin keskeyttämään liiallisen 

veden tai veden vähyyden vuoksi, jolloin työt seisoivat jopa viikkoja. Myös tuuliolot 

vaikeuttivat uittoa, erityisesti järvillä. Hännänajo eli viimeinen uitto saatiin tavallisesti elokuun 

aikana erottelulle ja erottelu valmiiksi elo-syyskuulla. Joskus erottelua tai jopa uittoa saatettiin 

jatkaa loka-marraskuulle, aina vesien jäätymiseen asti. Uiton päätyttyä työtä riitti vielä 

välinehuollon parissa ja paikoin läpi talven uusien uittovälineiden valmistuksessa.12 

 

Pohjoispohjalaisena erikoisuutena uittoväylien rakentamisessa mainittakoon Siikajoen eli 

Neittävän uittokanava. Kanava oli Oulujärven ja Siikajoen vesistön yhdistävä hanke, jonka 

alkuperäisen ajatuksen oli esittänyt jo Pietari Brahe 1650-luvulla. Suunnitteluvaiheiden 1898 ja 

1902 jälkeen kanava avattiin puukuljetuksille vuonna 1905. Samalla parannettiin alueen 

asukkaiden vesihuoltoa. Kun Siikajokilaaksoon ei syntynytkään toivottuja metsäteollisuuden 

laitoksia, tuli 10 kilometrin pituisesta uittokanavasta pian jatkuvasti tappiota tuottanut laitos. 

Vuonna 1935 kanavan hallinta siirtyi Metsähallitukselle, joka on sittemmin entisöinyt kanavan 

puistomaiseksi alueeksi. Rautatiet nähtiin myös merkittävänä puutavaran kuljetusmuotona ja 

rakennustarvetta perusteltiinkin puukuljetuksilla, mutta pohjoisen raakapuun kuljetukset jäivät 

vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä rautateillä vähäisiksi. Keskipohjalaispitäjä Kannuksen 

Eskolaan valmistui vuonna 1921 niin kutsuttu Eskolan metsärata hyödyntämään Lestinjoen 

sekä Kalajoen sivujoen Vääräjoen sydänmaiden puutavaravarantoja .13 

 

Uitolle säädetään lait ja asetukset 

 

Uittotoiminnan kasvaessa oli myös valtiovallan puututtava vesistöjen käyttöön, sillä 

sahateollisuus ei suinkaan ollut ainoa vesistöstä elantoansa saava, vaan varsin uusi tulokas 

väylien varsille. Jokivarsien maanomistajilla oli peltonsa ja niittynsä, ja kalastajilla 

nautintaoikeutensa, pyydyksensä ja lohipatonsa. Uitosta johtuvat riidat olivat tavallisia.14 Yhä 

enemmän rakennettiin myös vedestä käyttövoimansa ottavia laitoksia, joten tarvittiin ohjausta 

ylemmältä taholta sovittamaan ristiriidat lakien ja asetusten muodossa. Uittoväylien tutkimus- ja 

                                                      
12 Peltonen 1991, 45; Snellman 1996, 70; Itkonen 2001, 82; Turunen 1983, 148–150; Turunen 1997, 291–292. 
13 Enbuske 2010, 250-251; Salo 1993, 183. 
14 Pakkanen & Leikola 2011, 26. 
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selvitystyöt toteutettiin senaatin tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen määräämänä. 15 

Esimerkiksi jo vuonna 1874 Suomen senaatti katsoi tarpeelliseksi antaa järjestysmääräyksen 

metsäntuotteiden uittamisesta Rovaniemen ja meren välillä. Tähän pääsyynä oli Kemijoen laaja 

kalastustoiminta. Asetuksen antaminen merkitsi kuitenkin uiton tunnustamista 

huomionarvoiseksi elinkeinomuodoksi. 16 

 

Eri yhtiöiden uittaessa puutavaraa omaan laskuunsa asetettujen aikaraamien puitteissa, kävi 

selväksi että uittotoiminta olisi edullisinta, jos sitä hoitaisi erikseen perustettu uittoyhdistys. 

Näin uittokustannuksia voitiin jakaa, eikä jokaisen uittajan tarvinnut hankkia omaa 

uittokalustoaab. Puutavarayhtiöiden erillisuitosta voitiin myös siirtyä yhteisuittoon, joka mahdollisti 

suurempien puumäärien uittamisen uittoväylän eri osissa yhtä aikaa. Sumassa sekaisin uineet 

puut jaettiin omistajilleen erottelulla.17 Yhteisuiton ansiosta uittokauden aikana vesistön läpi 

määräpaikkaansa saatiin suurempia määriä puuta. Ensimmäinen uittoyhdistys oli vuonna 1873 

perustettu Kymin Uittoyhdistys, joka koordinoi jäsentensä yhteisuittoa.18  

 

Pohjois-Suomen valtaväylän Kemijoen puutavarayhtiöt perustivat Kemijoen uittoyhdistyksen 

vuonna 1901, ennakoiden tulevaa vesilakia. Vuoden 1902 vesioikeuslaissa uittoyhdistysten 

asema sai vahvistuksen, kun uittotoimintaa harjoittavien yhtiöiden kuuluminen 

uittoyhdistykseen säädettiin pakolliseksi. Näin uittoyhdistystoiminnan luonne muuttui 

omaehtoisen yhteenliittymän luomisesta valtiojohtoiseksi valvonnan välineeksi. Myös 

yhteisuitto vahvistui yleiseksi uittomuodoksi. 19  Uittotoiminnan vilkastuessa pienemmissä 

jokilaaksoissa, kuten Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa Oulun läänin etelärajalla, ryhtyi valtiovalta 

laatimaan uitto-, eli lauttaussääntöjä uittoyhdistysten perustaksi. 

 

Vaikka uitto oli hyvä lisätulojen lähde maatalousvaltaisissa jokilaaksoissa, herätti 

puutavarayhtiöiden laajamittainen maanhankinta metsävarojensa turvaamiseksi 1900-luvun 

alusta lähtien myös kysymyksiä. Sanomalehtien palstoilla pelättiin yhteiskunnallisten ongelmien, 

                                                      
15 Enbuske 2010, 249. 
16 Itkonen 2001, 43. 
17 Salo 1989, 76. 
18 Itkonen 2001, 50. 
19 Itkonen 2001, 52. 
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kuten toimeentulovaikeuksien ja irtolaisuuden kasvua. Vuonna 1908 valmisteltiin 

puunjalostusteollisuuden maanhankinnan rajoittamiseksi asetus, joka tuli voimaan vasta 1915. 

Se pyrki estämään viljelysmaan ja viljelysmaan laajentamiseen tarkoitetun tai viljelmille 

tarpeellisen metsämaan myynnin puunjalostusyhtiöille ilman lääninhallituksen lupaa. Asetusta 

kierrettiin ostamalla maita puutavarayhtiöiden johtajien nimiin tai apuyhtiöiden kautta. Vuonna 

1925 säädetty Lex Pulkkinen velvoitti palauttamaan laittomasti hankitut maat viljelijöille, 

kunnille tai valtiolle.20 

 

Pyhä- ja Kalajokilaaksojen uiton sääntely 

 

Pyhäjoki saa alkunsa Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä rajalla ja Suomenselän vedenjakajalla 

sijaitsevasta Pyhäjärvestä Pyhäjärven kunnassa ja laskee Pohjanlahteen. Joki virtaa Kärsämäen, 

Haapaveden, Oulaisten, sekä Merijärven ja Pyhäjoen kuntien läpi. Haapavedellä Pyhäjoki 

laajenee Haapajärveksi. Sivujokia ovat Kärsämäellä Pyhäjokeen yhtyvä Kärsämäenjoki sekä 

Vihannista Piipsjärveen ja edelleen Pyhäjokeen Oulaisten kohdalla laskeva Piipsanjoki. 21 

 

Pyhäjokilaakson uitosta säädettiin asetus ensimmäisen kerran Keisarillisen Suomen Senaatissa 

18. marraskuuta 1878 asiakirjalla ”Päätös metsäntuotteiden lauttaamisesta Pyhäjoessa”. 

Järjestyssääntö salli uiton joella heti säiden salliessa, kuitenkin niin että uittaminen lakkasi 

Hourunkosken ja Pruukinkosken yläpuolisella jokiosuudella 20. syyskuuta mennessä. Koskien 

alapuoliset osuudet olivat kesäkuun alusta elokuun 25. päivään asti uitolta rauhoitettua aluetta. 

Kokonaisuudessaan Pyhäjoen tuli olla sahatavarasta vapaa lokakuun 1. päivään mennessä. 

Säädöksessä myös velvoitettiin suojelemaan lohipadot sekä vesilaitokset. Vuoteen 1926 saakka 

kukin yhtiö uitti itse omat puutavaransa.22 

 

Kalajoen vesistö virtaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläisten kuntien läpi. Joen latvoihin 

kuuluvat Hinkuanjoki, mutkainen Lohijoki ja Kuonanjoki, jotka sijaitsevat Suomenselän 

vedenjakajalla Haapajärvellä, sekä Reisjärvestä laskeva Kalajanjoki. Nivalassa Kalajokeen liittyy 

                                                      
20 Karjalainen 2000, 24. 
21 Enbuske 2010, 29, 190, 251; Turunen 1983, 11; Viitaniemi 1973. Ks. Liite 1. 
22 Turunen 1997, 290. 
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Malisjoki. Sievistä alkunsa saava Vääräjoki liittyy Kalajokeen Tyngän kylän kohdalla, Kalajoen 

pitäjässä ja joki laskee Pohjanlahteen. Vääräjoki haarautuu Siiponjoeksi Raution 23  alueella, 

Typön kylän Haaralassa ja laskee Pohjanlahteen Rahjan kylässä Kalajoen lounaislaidalla.24 

 

Kalajokilaakson ensimmäistä uittosääntöä valmisteltiin vuonna 1892, jolloin tukinuittajat 

ajoivat jo voimakkaasti oikeuksiaan pyrkimällä poistamaan uitolta lohikalastuksen johdosta 

asetetut aikarajoitteet. Sahaliikkeet myös vuokrasivat joen lohenkalastusoikeudet kruunulta, 

jolloin ikäviltä korvausvaatimuksilta luonnollisesti vältyttiin. 25  Kalajokilaaksossa kauppias Antti 

Santaholman liiketoimien laajeneminen paperipuun myyntiin vuonna 1889 sekä A. Santaholma 

Osakeyhtiön perustaminen ja Santaholman sahan toiminnan käynnistäminen Kalajokisuulla 

1903 vaikutti suuresti jokilaakson uittoihin tarjoamalla työtilaisuuksia. Vastaavasti lohipatojen 

rakentaminen Kalajokisuulle lopetettiin 1905, Antti Santaholman pojan Matti Siivert 

Santaholman omistaessa kalastusoikeudet.26 

 

Uittomäärien voimakas kasvu ajoittui 1890- ja 1900-lukujen vaihteeseen, jolloin Pyhäjoki- ja 

Kalajokilaaksojen sahojen käyttämä tukkimäärä kasvoi Pyhäjokialueella vuoden 1890 sahatusta 

33 000 tukista vuonna 1900 sahattuun 78 500 tukkiin ja Kalajokialueella sahatusta 34 000 

tukista 99 000 tukkiin. Vuonna 1910 Kalajokilaakson sahat käyttivät jo 389 000 tukkia ja 

Pyhäjokilaakson sahat 464 000 tukkia. Merkittävimpiä puutavaran uittajia olivat puutavarayhtiöt 

A. Santaholma Oy, Raahen Puutavara Oy ja F.A. Jusélius, joiden lisäksi myös yksityiset 

liikemiehet sekä Metsähallitus uittivat puutavaraa sahojensa tarpeiksi. Uitot vilkastuttivat 

jokivarsien kylien elämää ja olivat jokakeväinen merkkitapaus.27  

 

Itsenäisen Suomen suurimmaksi ulkomaankaupan kumppaniksi 1920–luvulla vakiintui Englanti 

yli 40 prosentin osuudella, kaupan tyrehtyessä kokonaan sisällissotaa käyvän Neuvosto-Venäjän 

kanssa. Viennin rakenteen muodostivat tuotannon sanelemana metsä- ja 

                                                      
23 Rautio oli itsenäinen kunta vuosina 1865–1973. Kyllönen 1980, 506–508. 
24 Enbuske 2010, 29, 190, 251; Maijala 1985, 218; Turunen 1983, 11. Ks. Liite 1. 
25 Turunen 1983, 93; 101. 
26 Kyllönen 1980, 307–309; Turunen 1983, 92–93. 
27 Turunen 1983, 102; Harju 1981, 101. 
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puunjalostusteollisuuden tuotteet yli 90 prosentin osuudella Suomen viennistä, ja viennin arvo 

ohitti tuonnin vuonna 1922.28 

 

 

 

Tutkimustilanne 

 

Pyhä- ja Kalajokilaaksojen uiton historiaa on sivuttu useissa teoksissa, mutta jokilaaksojen 

uiton historiasta ei ole tehty kattavaa yksittäistä tutkimusta. Tutkimusalueen vesien käytön 

historiaa on tutkinut vuonna 1983 HARRI TURUNEN teoksessaan Ihminen ja joki: Kala-, Pyhä- 

ja Siikajoen vesienkäytön historia. Teos käsittelee ansiokkaasti kolmen jokialueen vesistöjen 

käyttömuotoja ja niiden muuntumista 1500-luvulta 1980-luvulle. Teoksessa käsitellään myös 

vesihallinnon kehitystä, vesirakentamista ja rakentamistekniikan kehitystä. Turusen kirja 

esittelee jokilaaksojen uittotoimintaa varsin suppeasti, mutta tarjoaa esimerkiksi täydentävää 

tilastotietoa sekä auttaa ymmärtämään uittojen rinnalla tapahtuvia erilaisia toimintoja. 

 

MATTI ENBUSKEN toimittama Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria vuodelta 2010 käsittelee 

myös tutkimusalueen vesistöjen käyttöä, vesirakennusta ja edellisten ympäristövaikutuksia sekä 

vesistöjen hallintohistoriaa. Vertailevana aineistona käytän MARTTI ITKOSEN vuonna 1998 

ilmestynyttä kirjaa Iijoen uittoyhdistys 1916–1988, sekä vuonna 2001 ilmestynyttä kirjaa Kemijoen 

Uittoyhdistys 1901–2001. Itkosen historiateokset tarkastelevat Iijoen ja Kemijoen uittojen ja 

uittoyhdistysten toimintaa syventävästi ja tarjoavat hyvää vertailevaa materiaalia Pyhäjoen ja 

Kalajoen uittoyhdistysten toiminnan tutkimiseen. TAPIO KARJALAISEN erinomainen 

väitöskirja Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885–1939 avaa 

tutkimusalueen metsävarojen historiaa sekä alueella toimineiden puutavarayhtiöiden 

liiketoiminnan vaiheita. 

 

                                                      
28 Vahtola 2003, 298, 314. 
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Uittotoiminnasta kokonaiskuvan muodostamisessa ja uittotermistön opiskelussa hyödyllisiä 

ovat olleet MATTI PELTOSEN Uiton historia. Tukinuitosta Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1980-

luvulle, HANNA SNELLMANIN Tukkilaisen tulo ja lähtö, kansatieteellinen tutkimus 

savottalaisen ja tukkilaisen arjesta sekä MATTI SALON vuonna 1989 toimittama, metsä- ja 

uittotyöperinnettä esittelevä Savottalaisten ja uittomiesten Kuhmo. ESKO PAKKASEN ja MATTI 

LEIKOLAN vuonna 2011 toimittama Puut perille ja käyttöön. Suomen metsien käytön historiaa on 

toinen osa ilmestyvästä metsien käytön historiaa käsittelevästä trilogiasta, ja esittelee teoksista 

tuoreimpana uittoa ja muuta puun vesikuljetusta runsaan kuvamateriaalin ja kertomusten 

keinoin. Tekijöidensä mukaan kirja ei ole historiateos vaan ”sarja metsäisiä kertomuksia”. 

Kirjan heikkoutena on viitteiden puuttuminen, mutta teos perustuu laajaan lähdeluetteloon, 

joten katson teoksen käytön sopivaksi tässä tutkimuksessa. 

 

Paikallishistorioina olen käyttänyt jokilaaksojen alueella olevien kuntien paikallishistorioita 

soveltuvin osin. Näkökulmia paikallishistorioihin ovat tarjonneet yleisteoksena muiden 

paikallishistorioiden ohella MATTI KYLLÖSEN Kalajoen ja Raution historia 1865–1975, 

TOIVO NYGÅRDIN toimittama Nivalan kirja, sekä HARRI TURUSEN kirjat Vetten laijoilta: 

Pyhäjoen historiaa kivikaudelta 1990-luvulle ja Oulaisten historia 1860-luvulta 1980-luvulle. Lisäksi olen 

etsinyt paikallishistorian näkökulmia uittotöissä, erottelulla ja sahatyössä olleista työläisistä sekä 

ammatillisen työväenliikkeen näkökulmaa uittotyöhön LAURI JÄRVISEN teoksesta Kalajoen 

työväenliikkeen historia, sekä Kalajoen suulla toimineen Santaholman sahan sekä sahayhtiön 

historiasta kertovasta, SAKARI VAPAASALON kirjasta A. Santaholma osakeyhtiö 1902–1953. 

Suomen historian yleisteoksena olen käyttänyt JOUKO VAHTOLAN vuonna 2003 

ilmestynyttä teosta Suomen historia. Jääkaudesta Euroopan unioniin. Lisäksi olen käyttänyt Suomen 

taloushistorian perusteosta Suomen taloushistoria 2. Teollistuva Suomi, jonka ovat toimittaneet 

vuonna 1982 JORMA AHVENAINEN, ERKKI PIHKALA ja VILJO RASILA. 

 

Uittotoiminnan alasajoa koskeviin kysymyksiin olen hakenut vastauksia Itkosen sekä Pakkasen 

ja Leikolan kirjojen ohella MATTI ENBUSKEN teoksista Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria ja 

Vuosisadat Pohjan teillä, sekä Tie- ja vesirakennushallituksen ja Suomen Tieyhdistyksen 

toimittamasta teoksesta Suomen teiden historia II. 
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Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni kohteina ovat Pyhäjoen ja Kalajoen uitot, sekä niitä hoitaneiden uittoyhdistysten 

toiminta. Millainen yhdistys oli uittoyhdistys ja millaisena Pyhäjoen ja Kalajoen uittoyhdistysten 

toiminta alkoi? Millainen merkitys uittoyhdistyksellä oli alueensa työllistäjänä? Miten 

uittomäärät ja uitossa mukana olleiden työntekijöiden määrät muuttuivat tarkasteluajanjaksona? 

Tutkin myös vuosittaisen uiton sujumista sekä itse uiton, että sidosryhmien, kuten jokivarren 

asukkaiden ja muiden vesistön toimijoiden kannalta. Etsin myös vastauksia 

uittoyhdistystoiminnan ja yhteisuiton tarkoituksenmukaisuudelle uittomääriltään paljon 

pienemmissä vesistöissä kuin suuri Kemijoki. Kemijoella riideltiin koko uiton ajan 

lohenkalastuksesta, samoin Iijoella.29 Mitä olivat Pyhäjoen ja Kalajoen uiton ongelmat ja kuinka 

yhdistykset hoitivat velvoitteensa? Aiheuttivatko esimerkiksi uittoon osallistuvien yhtiöiden 

edustajien kaksoisroolit sahaliikkeiden edustajina ja yhdistysten johtokuntien jäseninä 

eturistiriitoja? Mitkä puutavarayhtiöt uittivat Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa? Etsin tässä 

tutkimuksessa myös syitä siihen, miksi Pyhäjoen uitto lopetettiin vuonna 1953 ja Kalajoen uitto 

lopetettiin jo vuonna 1952, kun Oulun läänin pohjoisosan Iijoella uitto loppui vasta vuonna 

1988, ja Lapin läänissä Kemijoella vasta vuonna 1991. Tutkin Pyhäjoen ja Kalajoen uittoa 

uittoyhdistysten asiakirjojen pohjalta, joten näkökulmani on yhdistys-, eli työnantajataso, mutta 

olen halunnut tuoda kokouspykälien ja tilastoaineksen keskelle elävää historiaa nostamalla esiin 

yksittäisiä tapahtumia yhdistysten toiminta-ajalta. 

 

Koska tutkimieni uittoyhdistysten toiminta-ajat ja yhteisuiton kausi ovat verrattain lyhyitä 

päättyen uiton lopettamiseen Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa, on luonnollista esittää yhteisuiton 

kausi ja uittoyhdistysten toiminta kokonaisuudessaan. Lähteiden perusteella voidaan 

yhteisuiton kaudesta ja yhdistysten toiminnasta erottaa kuusi eri vaihetta: Uittoyhdistysten 

perustaminen vuosina 1925 ja 1927, toiminnan vakiintuminen ennen maailmansotaa vuosina 

1930–1939, sotavuosien toiminta vuosina 1939–1945, sodanjälkeiset huippuvuodet 1946–1947, 

uittotoiminnan supistuminen vuodesta 1948 alkaen ja yhdistysten alasajo vuosina 1953–1956. 

Selkeät vaiheet toiminnassa muodostavat kronologisen käsittelyrungon, jossa kuljetan 

kummankin uittoyhdistyksen tapahtumia rinnakkain. 

                                                      
29 Itkonen 1998, 14, 32; Itkonen 2001, 40–41. 
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Tutkimukseeni olisi ollut luonnollista liittää myös Siikajoen uittotoiminnan tarkastelu. Siikajoki 

kuuluu Pyhäjoen ja Kalajoen kanssa samaan vesiolosuhteiltaan eli hydrologialtaan 

erikoislaatuiseen Pohjanmaan jokialueeseen, sekä kaikki kolme jokilaaksoa entiseen Oulun 

lääniin.30 Siika- Pyhä- ja Kalajoen uittoyhdistyksille perustettiin toiminnan loppuvaiheessa myös 

yhteisjohtokunta, mikä vahvasti puoltaisi Siikajoen uittoyhdistyksen toiminnan tutkimista. Olen 

kuitenkin rajannut Siikajoen vesistön pois tutkimusalueestani, koska tarvittava arkistomateriaali 

on oletettavasti joko tuhottu, tuhoutunut, kadonnut tai varastoitu yksityishenkilöiden 

arkistoihin. Oulun maakunta-arkistossa säilytetään tällä hetkellä vain muutamia Siikajoen 

uittoyhdistyksen asiakirjoja, joiden tarjoama materiaali ei pysty tarjoamaan riittävää 

kokonaiskuvaa Siikajoen uitoista. Uittoyhdistyksen arkisto lienee yhdistyksen pitkäaikaisen 

toimijan Lauri Kallisen jäämistössä. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Päälähteinäni ovat Pyhäjoen ja Kalajoen uittoyhdistysten asiakirjat, joiden säilytyspaikka on 

Oulun maakunta-arkisto. Arkistot ovat osa omistusjärjestelyjen kautta siirtyneet Iijoen 

uittoyhdistyksen arkistoon ja edelleen osaksi Kemijoen uittoyhdistyksen arkistoa. Lisäksi käytän 

lähteinäni Pyhäjoen Uittoyhdistyksen perustaman Pyhäjoen uittokalusto Oy:n arkistoa sekä 

uittotoiminnan loppuvaiheessa perustetun Siika- Pyhä- ja Kalajoen uittoyhdistysten 

yhteisjohtokunnan arkistoa. Yhdistysten purkamisvaiheen asiakirjat löytyvät uittoyhdistysten 

toiminnasta vuodesta 1956 vastanneen Iijoen uittoyhdistyksen II arkistosta. Myös nämä 

arkistot ovat osa Kemijoen uittoyhdistyksen arkistoa. 

 

Tutkimukseni tilastotietoja varmentavina lähteinä sekä seuratakseni vuosittaista Suomen 

metsätalouden kehitystä tutkimusajalta käytän Suomen Virallinen Tilasto -julkaisusarjan 

Metsätilastoa, sekä Suomen Uittajainyhdistyksen vuosikirjaa. Yhtymäkohtia uittotoiminnan ja 

ympäröivän muun elämän välillä olen etsinyt Kalajoki- ja Pyhäjokialueella ilmestyneestä 

Kalajokilaakso-sanomalehdestä sekä vuonna 1954 perustetusta Pyhäjokiseutu-lehdestä. 

                                                      
30 Turunen 1983, 207. 
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Käytän tutkimuksessani uittoyhdistyksistä yleisellä tasolla puhuttaessa 

kirjoitusasua ”uittoyhdistys”, mutta erityisesti tietystä uittoyhdistyksestä puhuttaessa sen 

alkuperäistä kirjoitusasua kuten ”Pyhäjoen Uittoyhdistys”. 

 

Arkistokokonaisuuksista kattavin on Pyhäjoen Uittoyhdistyksen arkisto, joka sisältää 

yhdistyksen jäsenkokouspöytäkirjat, johtokunnan kokousten pöytäkirjat sekä 

toimintakertomukset. Arkistossa on myös useita Pyhäjoen vesistön uittosääntöjä sekä 

uittoyhdistyksen säännöt. Uittosääntö eli lauttaussääntö on yhdistyksen toiminnan tärkein 

pysyväisasiakirja uittoyhdistyksen sääntöjen ohella ja uittosäännön on laatinut toimintaa 

valvova viranomainen, tässä tapauksessa lääninhallitus. Jäsenkokousten pöytäkirjoja on säilynyt 

vain vuoteen 1941 asti. Johtokunnan kokouspöytäkirjoissa on puutteita vuosilta 1954–1955. 

Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheiden pöytäkirjat ovat käsinkirjoitettuja. Toimintakertomuksia 

ei ole saatavilla vuodesta 1953 eteenpäin. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen arkistossa on myös laaja 

kokoelma kirjeenvaihtoa vuosilta 1925–1948. Vanhimmat kirjeet ovat huonokuntoisia ja 

käyttökiellossa. Suuri määrä kirjanpito- ja tiliasiakirjoista on huonokuntoista ja 

homevaurioisena käyttökieltoon asetettua. Asiakirjojen tarjoama aineisto muodostaa kuitenkin 

hyvän rungon tutkimukselle. 

 

Toinen arkistokokonaisuus on Kalajoen Uittoyhdistyksen arkisto, joka koostuu yhdistyksen 

kokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjoista, yhdistyksen kirjeenvaihdosta, 

tiliasiakirjoista, yhdistyksen toimintakertomuksista, uittotilastoista ja tilintarkastuskertomuksista. 

Lisäksi arkistoon kuuluvat uittosäännöt, uittoyhdistyksen säännöt sekä muut 

viranomaisasiakirjat, rahoitus- ja vakuutusasiakirjat sekä muita asiakirjoja, kuten 

uittoilmoitukset. Aineistossa on huomattavia puutteita ja verrattaessa Pyhäjoen 

Uittoyhdistyksen arkistoon Kalajoen Uittoyhdistyksen arkisto on materiaalimäärältään 

suppeampi. Esimerkiksi yhdistyksen vuosikokousten pöytäkirjat puuttuvat vuosilta 1945–1952. 

Tätä puutetta paikkaavat onneksi yhdistyksen toimintakertomukset, joista puuttuvat vain 

vuodet 1940–1942. Uittotilastoja on kirjattuna yhdistyksen pääkirjaan vuosilta 1932–1939, 

mutta jälleen tilastot toistuvat toimintakertomuksissa. Myös tilintarkastuskertomukset 

valaisevat yhdistyksen toiminnan sujuvuutta.  
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Suppeampi lähdekokonaisuus ovat Pyhäjoen uittokalusto Oy:n arkisto, joka on Pyhäjoen 

Uittoyhdistyksen uittokaluston hallintaa ja hankintaa varten perustetun osakeyhtiön arkisto. 

Osakeyhtiö toimi vain lyhyen ajan, mutta jätti jälkeensä osakkaiden kokouspöytäkirjat vuosilta 

1926–1930. Yhtiön toimintakertomuksia ei ole säilynyt. Siikajoella toimineen puutavarayhtiö 

Ruukki Oy:n arkistosta olen myös löytänyt käyttökelpoista materiaalia sota-ajan uittoon liittyen. 

Lisäksi olen tutkinut tutkimusalueella ilmestyneitä sanomalehtiä, Kalajokilaaksoa ja 

Pyhäjokiseutua. Sanomalehdissä esiintyi jonkin verran kirjoittelua sekä puutavaraliikkeiden 

ilmoituksia. 

 

Asiakirjalähteiden yhteisenä ongelmana on niiden niukkasanaisuus. Kokouspöytäkirjojen antina 

on lähinnä tehtyjen päätösten ilmoittaminen, ja toiminnan vakiintuessa pöytäkirjat muuttuvat 

edelleen niukkasanaisemmiksi. Niukkuutta onneksi lieventävät pöytämerkinnät erilaisista eteen 

tulleista ongelmista. Hedelmällisintä antia ovat yhdistyksen toimintakertomukset sekä 

kirjeenvaihto viranomaisten, maanomistajien sekä muiden vähintäänkin yllättävien tahojen, 

kuten Suomi–Neuvostoliitto-seuran kanssa. 

 

Päälähteeni ovat virallisia asiakirjoja, joita ei kuitenkaan ole kirjoittanut viranomainen, vaan 

uittoyhdistyksen edustaja, joka taas on ollut varsinaisesti työllistettynä yksityisellä 

puutavarayhtiöllä. Tästä syystä lähteitä täytyy tarkastella kvalitatiivisesti ja kriittisesti. 

Toimintakertomuksista kootuista tilastoista voidaan tehdä kvantitatiivisia päätelmiä ja 

muodostaa kuvaajia sekä taulukoita. Tilastoissa ja taulukoissa esitettäviä lukumääriä ja 

mittayksiköitä olen pyrkinyt käyttämään johdonmukaisesti. Tilastoaineksen hajanaisuuden 

vuoksi uittoyhdistyksiä vertailevia kuvaajia tai toisiaan vastaavia taulukoita on ollut haastava 

toteuttaa. 

 

Yleisimmät käyttämäni mittayksiköt ovat kuutiometri sekä uittoyksikkö. Uittoyksikkö on 

uittokustannusten taksoitusta varten kehitetty yksikkö, jonka mittausperusteet ovat Suomen 

Uittajainyhdistyksen vuosikirjan mukaan erilaiset eri uittoyhdistyksissä. Suorittamieni 

laskelmien perusteella Pyhäjoen ja Kalajoen uittoyhdistysten käyttämä uittoyksikkö on 
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kuitenkin samoilla perusteilla laskettu, joten uittoyksikköperusteisia uittomääriä voidaan esittää 

vertailukelpoisesti yhteisessä kuviossa tai taulukossa. 
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1. YHTEISUITON ENSI ASKELEET VUOSINA 1924–1928 

 

1.1. Yhteisuiton harjoittelu alkaa Pyhäjoelta 

 

Ensimmäinen Pyhäjokea koskenut lauttaussääntö vahvistettiin vuonna 1878. Vuoden 1902 

vesilaki velvoitti kuitenkin uittajia yhteisuiton järjestämiseen sekä uittoyhdistysten 

perustamiseen. Lain myötä täytyi Pyhäjoen vesistölle laatia myös ajantasainen uittosääntö, joka 

edellytti Metsähallituksen vesistökatsausta. ENBUSKEN mukaan uuden lain huono tuntemus 

kuitenkin hidasti lain täytäntöönpanoa viranomaistaholla ja lain kielteisiä vaikutuksia pelättiin. 

Pyhäjoen uutta lauttaussääntöä alettiin VAPAASALON mukaan laatia jo vuonna 1909, 

lauttaussäännön tullessa viimein vahvistetuksi vasta 10. päivä maaliskuuta 1916.31 

 

Lauttaussäännön alle kuuluivat pykälän yksi mukaisesti pääjoki, sekä kaikki siihen laskevat 

sivujoet lisävesineen sekä kaivetut kanavat. Uitto oli sallittu kaikkina vuodenaikoina 

luonnonolosuhteiden salliessa, mikä käytännössä tarkoitti sitä että uittosääntö asetti uiton 

selvästi etusijalle kalastukseen nähden. Lauttaussääntö myös määräsi järviuittojen 

toteuttamisesta lauttoina sekä salli irtouiton jokiuitossa. Lauttauitto jokiuitossa oli ESKO 

PAKKASEN ja MATTI LEIKOLAN mukaan ollut tavallista vielä vuosisadan vaihteessa, 

mutta siitä oli luovuttu 1920-luvulle tultaessa. Olosuhteiltaan Pyhäjoki oli huonosti 

lauttauittoon sopiva joen matalien uomien ja kivisten koskien vuoksi.32  

 

Jo vuonna 1870 Fiskeritidskrift för Finland – lehden artikkeli arvioi joen kalasaaliit 

äärimmäisen huonoiksi nimeten pääsyylliseksi uiton. Vaikka vuoden 1871 Pyhäjoen 

kalastuspiirin rauhoitussääntö ja vuoden 1878 lauttaussääntö säätelivät voimakkaasti joen 

käyttöä, eivät kalansaalit nousseet. Päinvastoin, vuokrakaudella 1908–1912 kalansaalis oli vain 

muutama kymmenen kiloa lohta sekä 100–250 kiloa harria ja siikaa. Lohisaaliiden hiipumiseen 

1900-luvun taitteessa myötävaikutti myös kalastusoikeuden silloinen haltija Antti Santaholma, 

joka rakennutti entisten kolmen lohipadon sijasta vain yhden padon tai joinakin vuosina jätti 

                                                      
31 Lauttaussääntö Pyhäjoen vesistölle 1916. PUA Ha:1. OMA; Turunen 1997, 289; Enbuske 2010, 128; Vapaasalo 
1953, 311. 
32 Lauttaussääntö Pyhäjoen vesistölle 1916. PUA Ha:1. OMA; Pakkanen & Leikola 2011, 78; Hyvärinen 1983, 207. 
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padon kokonaan rakentamatta helpottaakseen uittotoimintaansa. Uittojen määrä lisääntyikin 

voimakkaasti vuosisadan vaihteessa. 33 Lääninhallituksen pohtiessa vuoden 1916 lauttaussääntöä 

lienee ollut helppo valita, kumman elinkeinomuodon eduksi vaaka kallistuisi. 

 

Lauttaussäännön kolmas pykälä velvoitti uittajia muodostamaan uittoyhdistyksen hoitamaan 

uittoa uittoyhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja valitsemaan yhdistykselle johtokunnan sekä 

uittopäällikön. Sivujoilla uitto sallittiin puunomistajien omaan lukuun, mutta yhteisuiton 

harjoittamiseen annettiin oikeus. Maanomistajien harjoittama kotitarvepuiden uitto tuli 

maanomistajien sopia uittopäällikön kanssa yhteisuiton ulkopuolisille ajanjaksoille. Sääntöjen 

neljännessä pykälässä uittoyhdistyksen tuli myös huolehtia rantojen, siltojen sekä vesilaitosten 

suojelusta asentamalla suojapuomeja tarpeellisiin paikkoihin. Viides pykälä velvoitti poistamaan 

uppopuut sekä laukaisemaan puiden aiheuttamat padot.34 

 

Lauttauskatselmuksen aikana todetut uittolaitteiden paikat ja maa-alueiden lunastustarpeet 

eriteltiin myös lauttaussäännössä. Pykälän kahdeksan mukaan lauttauksen aikana oikeutettiin 

käyttämään vastuu- ja ohjepuomeja useissa kohdin jokivartta, mikä käytännössä tarkoitti sitä 

että uittolaitteen pystyttämistä ei voinut yksityinen kieltää omalle maalleen, jos uittolaitteen 

tarve oli lauttaussäännön karttaan ja arviopöytäkirjaan kirjattu. Uiton kautta tapahtuneet 

vahingot oli sääntöjen 11. pykälän mukaan korvattava, ”jollei sopimusta saada voimassa olevan 

vesioikeuslain mukaisesti.” 35  Uittovahingot ja vahingonkorvausten sovittelu olikin 

uittopäällikön ja uittoyhdistyksen hallituksen jokavuotinen riesa. Korkein hallinto-oikeus 

vahvisti lauttaussäännön muuttamattomana 11. helmikuuta 1919, A. Santaholma Oy:n nimissä 

esitetyn valituksen rauettua muotoseikan vuoksi. Maaliskuussa 1916 oli vahvistettu myös Iijoen 

lauttaussääntö, jonka muoto oli Pyhäjoen lauttaussäännön kanssa yhteneväinen.36 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen perustava kokous pidettiin 16. helmikuuta 1924 Oulaisissa. 

Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimi Metsähallituksen piirikuntapäällikkö A.S. 

Arimo. Kokouksessa olivat edustettuina seuraavat puutavarayhtiöt edustajineen: 

                                                      
33 Turunen 1997, 170–171; Turunen 1983, 102. 
34 Lauttaussääntö Pyhäjoen vesistölle 1916. PUA Ha:1. OMA. 
35 Lauttaussääntö Pyhäjoen vesistölle 1916. PUA Ha:1. OMA. 
36 KHO:n vahvistus lauttaussääntöön Pyhäjoen vesistölle 1919. PUA Ha:1. OMA; Itkonen 1998, 29. 
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Metsähallituksesta metsänhoitaja Teuvo Sandell, A. Santaholma Oy:stä Oskari Santaholma, F. 

A. Jusélius AB:sta J.F. Kavander ja Wilh. Schauman AB:sta J. Granvik ilman valtakirjaa. A. S. 

Arimo toimi lisäksi Flens Skogsbyrån edustajana, Matkanivan Mylly ja Saha Osuuskunta r.l.:ttä 

edusti V. V. Salava ja Oy Yhtyneitä Sahoja johtaja Antti Immonen. HARRI TURUSEN 

mukaan Oulaisten alueen merkittävin uittaja oli Oy Yhtyneet Sahat, jonka saha sijaitsi 

Oulaistenkosken partaalla.37 

 

Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi metsänhoitaja Teuvo 

Sandell Metsähallituksesta, värikkääksi persoonallisuudeksi luonnehdittu johtaja Iivari 

Wuorinen F. A. Jusélius AB:stä ja johtaja Antti Immonen Oy Yhtyneistä Sahoista. 

Varajäseniksi valittiin A. Santaholma Oy:n Oskari Santaholma ja Wilh. Schauman Ab:n 

työnjohtaja J. Granvik. Johtokunnan ensimmäinen tehtävä oli hankkia valtuutus yhdistyksen 

säännöille.  Lisäksi valittiin yhdistyksen tilintarkastajiksi konttoripäällikkö N. Kalliola ja Antti 

Hongell. Johtokunnan puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 75 markkaa ja jäsenten palkkioksi 

50 markkaa kokoukselta sekä matkakulut laskun mukaan. Kokouspöytäkirjasta ei käy ilmi, 

esitettiinkö sääntöihin muutoksia tai aiheuttiko yhdistyksen perustamisen myötä voimaan 

tuleva Pyhäjoen uittosääntö vastustusta, kuten esimerkiksi myöhemmin Kalajoella. Johtokunta 

piti ensimmäisen kokouksensa samana päivänä, valiten puheenjohtajakseen Antti Immosen. 

Puheenjohtajan tärkein tehtävä oli toistaiseksi juoksevien asioiden ja järjestelyiden 

hoitaminen.38 

 

Yhdistyksen valvoma ensimmäinen uitto vuonna 1924 päätettiin toimittaa vielä vanhaan tapaan 

erillisuittona, sillä johtokunta totesi kokouksessaan 24. maaliskuuta, ettei uittoyhdistyksellä ole 

vielä olemassa omaa uittokalustoa eikä toimintaa ole vielä järjestetty asianmukaiseksi. 

Johtokunta päätti kuitenkin palkata kaksi uittopäällikköä, toisen kymmenen ylimmän uittopiirin 

eli yläpiirin päälliköksi ja toisen jälkimmäisen kuuden uittopiirin eli alapiirin päälliköksi. 

Yläpiirin päälliköksi palkattiin J. Tolonen Oulaisista ja alapiirin päälliköksi Väinö Lahti 

Merijärveltä. Palkaksi määrättiin 200 markkaa kuukaudelta ja matkakulut. Uittopäälliköiden 

                                                      
37 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 16.2.1924. PUA Ca:1. OMA; Turunen 1986, 353, 366. 
38 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 16.2.1924. PUA Ca:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokouksen pöytäkirja 16.2.1924. PUA Ca:2. OMA; Pöytäkirjajäljennös Kalajoen Uittoyhdistyksen 
perustamiskokouksesta 19.10.1927. KaUA Ca:1. OMA; Vapaasalo 1953, 344–345. 
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tehtävänä oli ensimmäisenä uittokesänä ainoastaan toimia yhdistyksen osakkaiden edustajana 

uittotyömaalla. Varsinainen uittotyön järjestäminen ja toimitus jäi kullekin tavaranomistajalle 

erikseen, omaan laskuun ja omien työnjohtajiensa kautta. Maksettavista työpalkoista kuitenkin 

sovittiin yhteisesti jäsenkokouksessa. Yläpiirille korkein tuntipalkka asetettiin edellisvuoden 

mukaisesti 2,75 markkaa tunnilta ja alapiirille 3,50 markkaa tunnilta. Valtakunnallista 

palkkatilastoa on koottu tuntipalkkaperusteisesti ensimmäisen kerran vuonna 1935. 

Uittomiehen keskimääräinen palkka oli tuolloin 3,79 markkaa tunnilta.39 Voidaankin pohtia, 

synnyttikö Pyhäjoen uittosääntö tässä vaiheessa tosiasiallisesti työnantajajärjestön valvomaan 

jäsentensä etuja palkkakartellin muodossa? 

 

Lokakuisessa kokouksessaan uittoyhdistyksen johtokunta otti myös ensimmäisen kerran kantaa 

Pyhäjoen vesirakentamiseen. Oulaisissa Oulaistenkoskessa oli aloitettu Maunulan myllyn 

myllypadon jatkamishanke, joka johtokunnan mukaan hankaloittaisi uittotoimintaa. 

Kokouspöytäkirjan mukaan myös vastakkaiselle rannalle oli hyväksytty vesilaitoksen 

perustamisoikeus, jolloin molempien myllyhankkeiden toteutuessa tulisi uitosta lähes 

mahdotonta. Johtokunta päätti anoa maaherralta uutta vesistökatselmusta Pyhäjoessa 

kesäveden aikana heinä- ja elokuussa.40 Yhdistyksen osakkaiden edun mukaista oli tietysti uiton 

jouheva sujuminen ja olikin hyvin tavallista että kaikkiin vesistöhankkeisiin otettiin kantaa. 

Tässä suhteessa voidaan ajatella uittoyhdistyksen jäsenyyden olleen etu esimerkiksi Matkanivan 

Mylly- ja Sahaosuuskunnalle, joka uitti puuta ja piti myllyä. 

 

Uiton kustannusarvio oli hieman yli miljoona markkaa, ja tähän hintaan Pyhäjokea pitkin 

uitettaisiin noin 121 000 kiintokuutiometriä, eli noin 442 000 tukkia ja 32 700 pinokuutiometriä 

paperipuuta aina Pyhäjärvestä Haapaveden Haapajärveen, Oulaisiin ja Pyhäjokisuulle asti. 

Veden vähyyden vuoksi lopulliset kustannukset nousivat yli 1,2 miljoonaan markkaan. Vuonna 

1926 uittoyhdistykselle hankittiin Haapaveden uittoja varten moottorivarppaajavene Uitto. 

Talvella 1926 uittoyhdistyksen vuosikokous päätti jatkaa toimintaa sääntöjen edellyttämällä 

tavalla, mikä tarkoitti uittoyhdistyksen päättämää uittojärjestystä sekä työvoiman, työnjohdon ja 

uittokaluston hankkimista yhdistyksen puolesta. Maaliskuussa päätettiin perustaa myös erillinen 

                                                      
39 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokous 24.3.1924. PUA Ca:2. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
jäsenten kokous 30.4.1924. PUA Ca:1. OMA; Vattula 1983, 413. 
40 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokous 25.10.1924. PUA Ca:2. OMA. 
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uittokalusto-osakeyhtiö.41 Kahden vuoden tunnustelujen jälkeen uittoyhdistys toimi täydessä 

laajuudessaan. 

 

1.2. Kalajoen uittoyhdistys perustetaan Pyhäjoen esimerkkiä seuraamalla vuonna 1927 

 

Metsähallitus teki Kalajoen vesistön lauttauskatselmuksen vuonna 1926, jonka perusteella 

vesistölle laadittiin lauttaussääntö. Lauttauskatselmuksessa arvioitiin väylän lauttausedellytykset 

ja kirjattiin ylös väylän uittokuntoa parantavien uittolaitteiden rakennustarve.42Lisäksi otettiin 

huomioon maa-alueiden lunastustarve sekä joessa olevien vesilaitosten, kuten sahojen ja 

myllyjen suojelun tarve uiton aiheuttamille vahingoille. Lauttauskatselmuksessa kiinnitettiin 

huomiota Kalajoen vesistön vähäisiin säiliöjärviin, ja todettiin vesistön alueelta 

vuosikymmenien kuluessa kuivatun 14 järveä, joista kaksi vaikeauittoiseksi luonnehditusta 

Vääräjoesta43 ja yksi Siiponjoesta. Muuten kuvattiin vesistön piirteitä seuraavasti:  

 

Luonteenomaisimpina piirteinä nykytilassa olevassa joessa kiihkeät muutaman päivän tulvat, suuren 

osan kesää miltei aivan kuivat kosket ja seisomavetiset suvannot, joihin humus kerääntyy asutuksista. 

Puutavaran uitto luonnollisestikin perin hankalaa ja miltei ylivoimaistakin, ellei sivuvesistöistä ehdi 

juuri tulvan selkään pääjokeen. Suurille puutavaramäärille on tällainen uittoväylä itse asiassa 

mahdoton. Ainoana tepsivänä keinona on pidettävä riittävien säiliöjärvien palauttamista vesistöön ja 

huolellisimmin järjestettyä yhteisuittoa.44 

 

Lauttaussääntö sai maaherran vahvistuksen tammikuun 26. päivä 1927. Lokakuun 1.päivä 1928 

lauttaussääntöä muutettiin, jolloin vahvistettiin että uitto tuli suorittaa joessa yhteisuittona. 

Uittoyhdistyksen alueeseen kuuluvan Haapajärven Hinkuanjoen vesistöön oli oma erillinen 

lauttaussääntönsä vahvistettu ensimmäisen kerran jo 1926. Lääninhallituksen säädösten ollessa 

lainvoimaisia sai Metsähallituksen piiripäällikkö Atri S. Arimo tehtäväkseen kutsua koolle 

                                                      
41 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokoukset 7.1. ja 15.4.1926. PUA Ca:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokoukset 3.2. ja 25.6.1926. PUA Ca:2. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1926. 
PUA Hb:1. OMA; Turunen 1983, 151. 
42 Lauttaussääntö Kalajoen vesistölle 26.1.1927. KaUA Hb:2. OMA. 
43 Salo 1993, 179. 
44 Lauttaussääntö Kalajoen vesistölle 26.1.1927. KaUA Hb:2. OMA. 
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uittoyhdistyksen perustamista valmistelevan kokouksen, joka järjestettiin Ylivieskassa Jaakkolan 

kievarissa elokuun 15. päivä. Valmisteleva kokous valitsi keskuudestaan nelihenkisen 

toimikunnan Arimon johdolla laatimaan uittoyhdistyksen sääntöjä. Kokouspöytäkirjasta käy 

myös ilmi kokouksen toivomus Haapajärveen laskevan Kalajanjoen vesistön ulottamisesta 

yhdistyksen toimintapiiriin.45  

 

Sääntötoimikunnan laatimat säännöt esiteltiin yhdistyksen perustavassa kokouksessa lokakuun 

19. päivä 1927 ja se pidettiin Ylivieskassa samaisessa Jaakkolan kievarissa. Kalajoen 

Uittoyhdistyksen perustavassa kokouksessa olivat läsnä seuraavat toimijat edustajineen: 

Metsähallituksesta piiripäällikkö Atri S. Arimo, F. A. Jusélius AB:stä johtaja Iivari Wuorinen, 

Aktiebolaget Himango & Ylivieskan puolesta metsänhoitaja Werner Henrikson, Wilhelm 

Schauman Aktiebolagin puolesta metsänhoitaja Jarl Silfverberg, Keski-Pohjanmaan Saha ja 

Mylly Oy:n puolesta johtaja H. Koivu, Haapajärven Saha Oy:n puolesta johtaja J. Rantanen, A. 

Santaholma Oy:n puolesta piiripäällikkö Antti Hongell, sekä kauppias Kaarlo 

Enkvist ”itsekohtaisesti”.46 

 

Perustavan kokouksen tärkeimpänä asiana voidaan pitää sääntötoimikunnan laatimaa 

sääntöehdotusta. Sääntöehdotuskeskustelussa johtaja Koivu ilmoitti vastalauseensa sääntöjen 

pykäliä yksi ja kaksi vastaan. Pykälän kaksi mukaisesti jokaisen puutavarankuljettajan tuli kuulua 

uittoyhdistykseen.47 Toinen erimielisyys koski Iivari Wuorisen ja Antti Hongellin, siis sahaliike 

F. A. Juseliuksen ja sahaliike A. Santaholman edustajien, tulkintaa yhden kuutiometrin 

pinomitan vastaavuudesta kuutiojalkoina. Yhtiöillä oli sahat Kalajokisuun vastakkaisilla 

rannoilla, ja nyt molemmat olivat kilpailuasetelmastaan huolimatta samassa veneessä.48  

 

Yhdistys valitsi ylimääräisessä kokouksessaan 10. joulukuuta 1927 johtokunnan 

toimintavuodelle 1928. Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin herrat Iivari Wuorinen, 

Antti Hongell ja Hjalmar Ruotzi, sekä varajäseniksi W. Järnbäck ja W. Henrikson. 

Tilintarkastajiksi valittiin August Wuorela ja M. Westin. Johtokunnan tehtävänä oli hoitaa 

                                                      
45 Pöytäkirjajäljennös Kalajoen Uittoyhdistystä koskevasta kokouksesta 19.8.1927. KaUA Ca:1. OMA. 
46 Pöytäkirjajäljennös Kalajoen Uittoyhdistyksen perustamiskokouksesta 19.10.1927. KaUA Ca:1. OMA. 
47 Kalajoen Uittoyhdistyksen säännöt, vahvistettu 19.12.1928. KaUA Hb:1. OMA. 
48 Pöytäkirjajäljennös uittoyhdistyksen perustamiskokouksesta 19.10.1927. KaUA Ca:1. OMA. 
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kaikki yhdistyksen asiat, tärkeimpänä tietysti vuotuinen uitto, sekä uittopäällikön palkkaaminen. 

Vuodelle 1928 palkattiinkin kolme uittopäällikköä: Hjalmar Ruotzi vastasi Haapajärven-

Hinkuanjoen alueesta, August Wuorelan vastuualueena oli loppujoki Kalajoen suulle asti. 

Sievistä käsin Vääräjoen uittopäällikkönä toimi Väinö Kuru.49 

 

Johtokunnan kokouksessa maaliskuun 29. päivä 1928 vahvistettiin ilmoitus, että yhdistyksen 

ensimmäisen toimintavuoden uitettavan puutavaran määrä olisi noin 2,1 miljoonaa 

uittoyksikköä.50 Eri puutavaralajit, kuten tukit, propsit eli paperipuut, kaivospuut tai ratapölkyt 

vastasivat eri määrää uittoyksikköjä. Pääsyy uittoyksikön käyttämiselle ilmoituksissa ja 

tilastoinnissa oli taksoitus ja kustannusten jaottelu. Kukin uittaja maksoi uittoyhdistykselle 

uittokustannuksista uittomäärien mukaan. Väärät ilmoitukset kostautuivat sakkomaksuina.51 

 

Uittokauden 1928 päätyttyä yhdistys kokoontui 29. päivä joulukuuta vuosikokoukseen. 

Vuosikokoukseen äänestystilanteita varten koottu äänestysluettelo määräytyi edellisen 

uittokauden uittomäärien mukaan. Eniten uittaneella oli siis eniten äänivaltaa yhdistyksen 

asioissa, kuitenkin niin että äänimäärä oli maksimissaan 1/10 annettavista äänistä. Ensimmäisen 

uittokauden päätös ei sujunut mutkattomasti. Uiton aikana oli F. A. Jusélius AB:n puutavaraa 

uitettaessa päästetty sekaan muidenkin uittajien puuta. Tämä aiheutti lisätyötä erottelussa, josta 

syntyi ylimääräisiä kustannuksia. Toinen kupru syntyi, kun liikemies Väinö Kuru ei halunnut 

ottaa osaa uittokustannusten yleiskuluihin, sillä hän oli kuluneena vuonna ainoa ilmoituksen 

tehnyt uittaja Siiponoella ja katsoi että yhteiset kulut eivät häntä koskeneet, olivathan ne hänelle 

vain veroluonteinen lisäkulu. Yhdistyksen sääntöihin vedoten kokous kuitenkin osoitti Kurulle 

että jokaisen uittajan on kuuluttava uittoyhdistykseen. Toinen Siiponjoella tapahtunut 

laiminlyönti merkittiin sieviläiselle liikemies K. A. Pokelalle. Hän oli uittanut 13 000 

kuutiometriä pientavaraa ilmoittamatta. Tästä tulisi yhdistys perimään uittomaksut 

sakkokorkoineen.52  

 

                                                      
49 Kalajoen Uittoyhdistyksen säännöt, vahvistettu 19.12.1928. KaUA Hb:1. OMA. 
50 Kalajoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokous 29.3.1928. KaUA Ca:2. OMA. 
51 Kalajoen Uittoyhdistyksen säännöt 1928. KaUA. Hb:1. OMA. 
52 Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 29.12.1928. KaUA Ca:1. OMA 
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Uittoyhdistyksen rooli vesistön uittoasioiden kattojärjestönä ei ollut ensimmäisenä yhdistyksen 

alaisena uittovuotena auennut kaikille alueen toimijoille, mutta yhdistys otti heti aktiivisen 

roolin eikä päästänyt ketään lipumaan vastuidensa ohi. Yhdistyksen toiminta oli sujuvaa jo 

ensimmäisenä toimintavuotena, mitä edesauttoi Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toiminnasta saatu 

esimerkki. 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toiminta vakiintui viimeistään vuoden 1926 uiton jälkeen, kahden 

ensimmäisen toimintavuoden ollen toiminnan tunnustelua ja uuden yhdistyksen kehittämistä. 

Kalajoen Uittoyhdistyksen toiminnan voidaan katsoa vakiintuneen nopeammin, sillä 

perustamisvuotta seuraava uitto vuonna 1928 oli jo yhdistyksen sääntöjen ja Kalajoen 

uittosäännön mukaisessa järjestyksessä toteutettu. Vaikka maailmanlaajuinen talouslama muutti 

toimintaympäristöä vuonna 1929, voidaan yhdistyksen toiminnan katsoa vakiintuneen, sillä 

pöytäkirjojen perusteella toiminta ei merkittävästi muuttunut. Kalajoen Uittoyhdistyksessä 

lieneekin otettu monissa asioissa mallia Pyhäjoen Uittoyhdistyksestä, sillä yhdistysten 

johtokunnissa ja jäsenistössä oli sekä samoja henkilöitä että samoja puutavarayhtiöitä. 

 

1.3. Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiö 

 

Yhteisuiton toteuttamiseksi tuli uittoyhdistyksen johtokunnan hankkia sopiva määrä 

uittokalustoa ja uittolaitteita tulevaksi uittokaudeksi. Uittoyhdistyksen osakkailla oli tietysti 

hallussaan omaa uittokalustoaan erillisuiton ajalta, joten yhdistyksen oli helpointa joko vuokrata 

tai ostaa olemassa oleva kalusto osakasyhtiöiltä. 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen vuosikokouksessa 7.1.1926 kokous velvoitti johtokunnan laatimaan 

ehdotus uittokaluston hankkimiseksi vastaisuudessa. Johtokunta päätyi 15.3. ehdottamaan 

erillisen uittokalusto-osakeyhtiön perustamista Oulujoen uittokalustoyhdistyksen mallin 

mukaisesti.53 Erillisen kalustoyhtiön perustaminen osakkaiden kesken oli yhdistyksen taloudelle 

edullisempaa kuin kaluston hankkiminen yhdistyksen omistukseen. Myös Kemijoelle oli 

perustettu saman mallin mukaan Osakeyhtiö Kemin uittokalusto vuonna 1910 sekä Iijoelle 

                                                      
53 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 7.1.1926. PUA Ca:1. OMA. 
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vuonna 1915.  Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosikokous pohti vuoden 1928 joulukuussa 

kalustoyhtiön perustamista, mutta asia ei saanut kannatusta.54 

 

Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön toiminnan käynnistäminen alkoi välittömästi Pyhäjoen 

Uittoyhdistyksen ylimääräisen kokouksen jälkeen erillisessä kokouksessa 15.3.1926. Käydyssä 

kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa osakeyhtiö 730 000 markan pääomalla, yhtiön 

kotipaikkana Oulainen. Yhtiön toiminnan käynnistämisestä valittiin vastaamaan toimikunta, 

johon kuuluivat Pyhäjoen Uittoyhdistyksen puheenjohtaja sekä Oy Yhtyneiden Sahojen johtaja 

Antti Immonen, Maatalousosuuskunta Pyhäjoen metsänhoitaja Ilmari Anttila sekä 

uittoyhdistyksen uusi uittopäällikkö Aksel Nyström. 55  Huhtikuun 15. päivä käydyssä 

kokouksessa päätettiin tarjota edellisvuoden uittomäärien perusteella osakkeet merkittäviksi 

seuraavasti: 

 

Taulukko 1. Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön osakkaat 15.3.1926 

Yhtiö Osakepääoma 
(markkaa) 

Osakkeiden määrä (osaketta) 

Oy Yhtyneet Sahat 72 500  29 

F.A. Jusélius Ab  70 000 28 

Maatalousosuuskunta Pyhäjoki 
rl.  

40 000 16 

A. Santaholma Osakeyhtiö 27 500 11 

Wilh. Schauman Ab 15 000 6 

Himango & Ylivieska Oy 10 000 4 

Flens Skogsbyrå 12 500 5   

Liikemies W. Soukka 2 500 1 

Yhteensä 250 000 100 

Lähde:  Pyhäjoen uittokalusto Oy:n jäsenkokouksen pöytäkirja 15.4.1926. PukA Ca:1 OMA. 

 

Perustettavan yhtiön pääoma jäisi siis vain noin kolmasosaan edellisen kokouksen päätöksestä. 

Suurimmaksi omistajaksi tuli Oy Yhtyneet Sahat. Kokouksessa valittiin myös yhtiön 

väliaikainen johtokunta, johon tulivat varsinaisiksi jäseniksi Antti Immonen (Oy Yhtyneet 

Sahat), Iivari Wuorinen (F.A. Jusélius Ab) ja Ilmari Anttila (Maatalous Osuuskunta Pyhäjoki) 

                                                      
54 Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 22.12.1928. KaUA Ca:1. OMA; Itkonen 1998, 31–32; 
Itkonen 2001, 69. 
55 Pyhäjoen uittokalusto Oy:n jäsenkokouksen pöytäkirja 15.3.1926. PukA Ca:1 OMA. 



26 

sekä varajäseniksi Jarl Silfverberg (Ab Himango och Ylivieska) ja Antti Hongell (A. Santaholma 

Oy). Uittokauden jo päätyttyä saatettiin 12. lokakuuta 1926 vihdoin pitää yhtiön perustava 

kokous. Kauppa- ja Teollisuusministerin hyväksyttyä yhtiöjärjestyksen päätti kokous perustaa 

Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön 250 000 markan pääomalle, kotipaikkana Oulainen. Yhtiön 

tarkoitukseksi nimettiin uittokaluston hankkiminen, kiinteiden uittolaitteiden rakentaminen ja 

kunnossapito sekä uittolaitteiden ja uittokaluston vuokraus puutavaran uittajille. Yhtiön 

johtokuntana jatkoi kuluvan vuoden loppuun edellinen väliaikainen johtokunta 

kokonaisuudessaan. Toimitusjohtajaksi valittiin uittopäällikkö Aksel Nyström, jonka 

ensimmäisenä tehtävänä oli hankkia uittolaitteita osakasyhtiöiltä sekä varastomakasiinit 

Oulaisten Olkosta ja Haapavedeltä.56 

 

Hankittuaan tarvittavan määrän uittolaitteistoa yhtiö oli täyttänyt tehtävänsä, sillä jo 

marraskuun 1928 osakkaiden kokouksessa esitettiin yhtiön purkamista ja omaisuuden myymistä 

Pyhäjoen Uittoyhdistykselle. Erillisen kalustoyhtiön käyttäminen oli työlästä ja tarpeetonta, sillä 

uittopäällikkö hoiti nyt kahta eri tehtävää, jotka olivat helposti yhdistettävissä. Yhtiön 

purkamisesta päätettiin yksimielisesti joulukuussa 1928. Kalajoen Uittoyhdistyksen 

joulukuisessa kokouksessa esitetty ajatus uittokalusto-osakeyhtiön perustamisesta hylättiin. 

Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön purkuvaiheessa omaisuus myytiin uittoyhdistykselle 

375 000 markan kauppasummasta, josta yhdistys antoi yhtiön osakkeenomistajille suhteellisen 

375 000 markan haltiavelkakirjan pantiksi 10 prosentin vuosikorolla ja vähintään 10 prosentin 

vuosittaisella kuoletuksella kauppasummasta. 57 Kemijoen uittokalusto-osakeyhtiö oli lopetettu 

1923 suoritettuaan tehtävänsä, samoin lakkautettiin Iijoen Uittokalusto Oy vuonna 1929. 

Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiö katsottiin lopullisesti lakkautetuksi 29. joulukuuta 1930.58 

 

Siirtyminen uittoyhdistyksen johtamaan yhteisuittoon synnytti uudenlaisen ongelman - 

uittokaluston hankkimisen uittoyhdistyksen nimiin, jonka uittoyhtiöiden edustajat ratkaisivat 

käyttämällä muilta uittoyhdistyksiltä saatua esimerkkiä. Uiton lakisääteisenä järjestäjänä 

uittoyhdistykselle oli luonnollista hallinnoida kaikkea yhteisuiton käyttöön tarkoitettua 

                                                      
56 Pyhäjoen uittokalusto Oy:n jäsenkokouksen pöytäkirja 12.10.1926. PukA Ca:1. OMA. 
57 Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön jäsenkokouksen pöytäkirjat 23.11..1928 ja 28.12.1928. PukA Ca:1. OMA; 
Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 22.12.1928. KaUA Ca:1. OMA. 
58 Itkonen 2001, 71; Pyhäjoen Uittokalusto Osakeyhtiön jäsenkokouksen pöytäkirja 29.12.1930. PukA Ca:1. OMA. 
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omaisuutta, eli uittolaitteita ja uittokalustoa. Hankintoja varten vastaperustetulla yhdistyksellä ei 

kuitenkaan ollut varoja, vaan varat olisi pitänyt kerätä uitto-osakkailta jäsenmaksutuloina, 

muina erilaisina maksuina tai ottamalla lainaa. Uitto-osakkaat taas omistivat ennen yhteisuittoa 

erillisuitoissa käyttämänsä uittolaitteet ja välineet, joita ei tietenkään kannattanut luovuttaa pois, 

vaan niistä täytyi saada korvaus. Ratkaisuna omaisuuden siirrolle perustettiin siis uittokalusto-

osakeyhtiö, jonka osakkaina olivat puutavaran uittajat. Kalajoen Uittoyhdistys ei koskaan 

perustanut erillistä uittokalustoyhtiötä, vaan kukin uittaja hankki omat uittovälineensä.59 

 

1.4. Vuoden kulku uiton parissa – Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten organisaatiot 

 

Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten toiminta oli vuosittain hyvin samankaltaista ja 

samanaikaista. Ylintä päätösvaltaa käytti uittoyhdistyksen jäsenkokous, jonka jäseninä olivat 

tulevan vuoden uittajat. Näin toimittiin myös Iijoen ja Kemin uittoyhdistyksissä. Tulevan 

uittovuoden toimintaa johtamaan valittiin aina joulukuisessa vuosikokouksessa johtokunta, 

johon kuului kummassakin uittoyhdistyksessä kolme varsinaista jäsentä. Esimerkiksi vuonna 

1928 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnassa toimi puheenjohtajana Antti Immonen 

Yhtyneet Sahat Oy:stä, jäseninä Iivari Wuorinen F.A. Jusélius AB:stä sekä Ilmari Anttila 

Maatalous Osuuskunta Pyhäjoesta. Kalajoen yhdistyksen johtokunnassa taas istuivat 

puheenjohtaja Iivari Wuorinen F.A. Jusélius AB:stä ja jäseninä Antti Hongell A. Santaholma 

Oy:stä sekä Hjalmar Ruotzi Haapajärven Saha Oy:stä.60 Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten 

johtokunnissa oli siis samojen sahaliikkeiden samoja toimijoita. Näin myös uittoyhdistysten 

välisen tiedonvaihdon voidaan ajatella olleen aktiivista. 

 

Maalis-huhtikuussa pidettiin uittoyhdistyksissä jäsenten yleinen kokous, jonka tärkeimpinä 

asioina olivat tulevan uittokauden kustannusarvio sekä uittojärjestys. Kokouksessa hyväksyttiin 

myös Pyhäjoen osalta uittokalustosta perittävä vuokra niinä vuosina, kun kalustoyhtiö oli 

toiminnassa, sekä vahvistettiin uittopiirit. Vuosittainen kustannusarvio perustui uittajilta 

vaadittaviin uittoilmoituksiin uitettavan puun määrästä, jonka perusteella uittopäällikkö teki 

                                                      
59 Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 29.12.1932. KaUA Ca:1. OMA. 
60 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen vuosikokous 28.12.1927. PUA Ca:1. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosikokous 
10.12.1927. KaUA Ca:1. OMA; Itkonen 1998, 30; Itkonen 2001, 86. 
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laskelmat. Kustannusarvio oli myös perustana yhdistyksen äänestysluettelolle, eli eniten 

uittavilla oli myös eniten äänivaltaa yhdistyksen asioissa.61 

 

Yhteisuitto ei suinkaan tarkoittanut kaikkien uittajien puutavaran laskemista jokeen yhtä aikaa, 

vaan yhteisesti koordinoituna. Uittopäällikön laatima uittojärjestys pyrittiin sovittelemaan siten, 

että eri uittajien puutavara ei sekoittuisi uiton aikana – erottelu aiheuttaisi lisäkustannuksia.62 

Yhteisuitetut puut jouduttiin erottelemaan toisistaan erottelulaitoksissa, joita oli Pyhäjoen 

Uittoyhdistyksen alueella jokisuulla, Pokelan vastuulla ja Jokitulkussa. Kalajoen 

Uittoyhdistyksen alueella erottelulaitoksia oli jokisuulla, Vahesuvannolla ja Haapajärvellä. 

Vääräjoessa oli lisäksi Sievin säiliön erottelu ja Siiponjoessa Siiponjoen suun erottelu.63 

 

Eri uittajat uittivat tukkinsa vain osan matkaa jokiväylästä, jolloin jakamalla joki uittopiireihin 

helpotettiin kustannusten laskemista ja työvoiman sijoittamista. Uittopiirijako oli havaittu 

hyväksi menetelmäksi Kemijoella jo vuonna 1894. Pyhäjoella uittopiirejä oli 16, Kalajoella 11, 

sekä Kalajoen sivuvesistöissä seuraavasti: Hinkuanjoessa 2, Lohijoessa 2, Vääräjoessa 7, sekä 

Siiponjoessa 3 uittopiiriä. Uittopiirijakoa käytettiin myös Kemijoella ja Iijoella.64 

 

Yhdistyksen palkkaama uittopäällikkö vastasi työnjohtajien ja muun työvoiman, sekä 

uittokaluston hankinnasta. Suurin vuosittainen huolenaihe uittopäällikölle oli kuitenkin sää. 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Aksel Nyström kertoo vuoden 1928 

toimintakertomuksessaan runsaasta kevättulvasta, joka levitti puita Kytökylän ja Mieluskylän 

                                                      
61 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1924–1933. PUA Ca:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokouspöytäkirjat 1924–1953. PUA Ca:2. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten 
pöytäkirjat 1927–1945. KaUA Ca:1. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1927–
1945. KaUA Ca:2. OMA. 
62 Ks. Liite 2: Kalajoen uittoyhdistyksen vuoden 1928 uittojärjestys 
63 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1924–1933. PUA Ca:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokouspöytäkirjat 1924–1953. PUA Ca:2. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten 
pöytäkirjat 1927–1945. KaUA Ca:1. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1927–
1945. KaUA Ca:2. OMA. 
64 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenten kokous 25.4.1927. PUA Ca:1. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenten 
kokous KaUA Ca:1. OMA; Itkonen 2001, 48; Kalajoen Uittoyhdistyksen säännöt. KaUA Hb:1. OMA; Itkonen 
1998, 30; Itkonen 2001; 73; Pyhäjoen uittopiireistä ks. Liite 3. 
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rannoille. Kevättulvaa seurasi vielä lumimyrsky toukokuun 10. päivä, joka nostatti vettä noin 80 

senttimetrillä.65 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistys palkkasi ensimmäisen oman uittopäällikkönsä V. Peltoperän kesän 

1925 uittoihin. Uittopäällikkö nautti 2 250 markan kuukausipalkkaa huhtikuusta joulukuuhun. 

Vuoden 1925 uitto oli vielä pääosin erillisuittona toimitettua. Kesä-heinäkuulla Peltoperän 

sijaisena toimi työnjohtaja ”Ukkoherra” Hermanni Pirttisalo.66 Talvella 1926 uittoyhdistyksen 

uudeksi uittopäälliköksi palkattiin Kemijoen uittoyhdistyksen entinen apulaisuittopäällikkö 

Aksel Nyström 4 000 markan kuukausipalkalla sekä huomattavilla asunto- ja matkaeduilla. 

Uittopäällikkö oli yhdistyksen tärkein palkattu toimihenkilö, mutta Nyströmin neuvottelemat 

edut työsuhdeasunnosta Raahessa ja matkakorvaukset toimialueelleen Pyhäjokilaaksoon sekä 

perheensä pariin Rovaniemelle olivat poikkeuksellisia.67 

 

Kalajoella ensimmäisenä uittopäällikkönä vuonna 1928 toimivat Haapajärven Sahan isännöitsijä 

Hjalmar Ruotzi, Oy Pohjan Sahojen August Wuorela ja sieviläinen liikemies Väinö Kuru. 

Vuonna 1929 uittopäällikön tointa hoiti ainoastaan August Wuorela, jonka jälkeen 

uittopäällikköinä toimivat A. Santaholman palkkalistoilla olleet August Kantonen vuosina 

1930–1931 sekä Wäinö Niemelä 1932–1938 ja vuodesta 1939 vuoteen 1943 Kalle Kärje 

(Kärjä).68 

 

Uittoyhdistysten rahoitus perustui kustannusarvion pohjalta tehtävään kantoluetteloon, jonka 

perusteella saatettiin määrätä uittokaudelle esimerkiksi kuusi kantopäivää jotka olivat kaksi 

kertaa kuussa uittokauden alkukuukausina. Kantopäivänä uittoyhdistysten osakkaat suorittivat 

maksuna esimerkiksi 15 prosenttia kuluvan vuoden kustannusarviosta. Tarvittaessa 

uittoyhdistykset määräsivät lisäkantoja. Lisäkustannuksia aiheutti erityisesti huonosta 

vesitilanteesta johtuva uiton hidastuminen ja sitä kautta lisääntyneet palkkakulut. Lisääntyneet 

                                                      
65 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1928. PUA Hb:2. OMA. 
66 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokous 26.3.1925. PUA Ca:2. OMA; Turunen 1997, 293; Tukkilaisten 
lempinimistä ks. Salo 1989, 66; Snellman 1996, 90, 145–146. 
67 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokoukset 7.1. ja 15.4.1926. PUA Ca:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokoukset 3.2. ja 25.6.1926. PUA Ca:2. OMA. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittopäälliköistä ks. Liite 4. 
68 Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1927–1945. KaUA Ca:1. OMA; Johtokunnan kokousten 
pöytäkirjat 1927–1945. KaUA Ca:2. OMA; Toimintakertomukset ja uittotilastot 1932–1939. KaUA Ha:1. OMA. 
Kalajoen Uittoyhdistyksen uittopäälliköistä ks. Liite 5. 
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kulut eivät kuitenkaan olleet ongelma, sillä yhdistysten jäsenillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 

suostua lisäkantoihin pakollisen jäsenyyden vuoksi. Näin yhdistysten talous pysyi myös 

vakaana.69 

 

Muuta vuosittaista toimintaa oli esimerkiksi uittoväylän parannusten suunnittelu, 

sääntömuutosten valmistelu lääninhallitukselle, osallistuminen erilaisiin alueen 

vesirakentamisen katselmuksiin sekä Suomen Uittajainyhdistyksen kesäretkeilylle. Syyskauden 

töiksi jäi runsas kaluston huolto ja uusiminen.70 

 

1.5. Suuret uittajat ja pienemmät koskenlaskijat 

 

Pyhäjokilaakson ja Kalajokilaakson alueella toimi useita eri puutavarayhtiöitä yhdistysten 

toimintavuosien aikana. Näistä Pyhäjokialueen merkittävin yhtiö oli Oy Yhtyneet Sahat, jonka 

saha sijaitsi Oulaisissa. Lisäksi molemmissa jokilaaksoissa toimi Kalajoella, Raahessa ja 

Haukiputaalla sahojaan pitävä A. Santaholma Oy. Santaholmalla oli myös puuhiomo Pyhäjoella 

vuodesta 1902 aina vuoteen 1938 saakka. A. Santaholma Oy kuului myös kymmenen 

suurimman maata omistavan pohjoissuomalaisen puutavarayhtiön joukkoon vuosina 1926–

1939. Muita pitkäaikaisia uittajia Pyhäjoella olivat Yhtyneiden sahojen toiminnan vuonna 1940 

ostanut Raahe Oy, myöhemmin Rauma-Raahe Oy, lyhytikäisen Metsätalous Osuuskunta 

Pyhäjoen toiminnan jatkaja Siikajokilaakson Metsä Oy, Veitsiluoto Oy sekä Pohjanmaan Puu 

Oy.  

 

Suurin osakasmäärä Pyhäjoen Uittoyhdistyksessä oli vuonna 1925, kymmenen osakasta. 

Vuonna 1926 osakkuudet tippuivat kahdeksaan, käyden vuonna 1933 kolmessa. 

Lamanjälkeinen huippu, kymmenen osakasta saavutettiin vuonna 1937. Sodanjälkeinen 

osakkuuspiikki osui vuodelle 1946. Tuolloin osakkaita oli kahdeksan. Vuonna 1949 uittajien 

määrä tippui kolmeen ja vuonna 1952 uittajana oli ainoastaan Kristiinan Puu Osakeyhtiö. 

HARRI TURUSEN mukaan suurin osa uitetusta puutavarasta jäi Oulaisiin sahattavaksi tai 

                                                      
69 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirja 3.4.1929. PUA Ca:2. OMA. 
70 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan pöytäkirjat 1924-1942. PUA Ca:2. OMA; Turunen 1997, 194–196.  
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lastattavaksi junaan. Oulaisten aseman vientiliikenne koostui 97 prosenttisesti puutavarasta ja 

kasvoi vuoden 1925 31 000 tonnista vuoden 1935 yli 52 000 tonniin.71 

 

Kalajoella suurin uittaja ja yhdistyksen pitkäaikaisin osakas oli A. Santaholma Oy. Toinen 

pidempiaikainen uittaja oli Pohjanmaan Puu Oy. Pääosan ennen sotia toimitetuista uitoista 

tehtiin kuitenkin Santaholman ohella Puutavara ja Tehdas Oy:n, Nivalan Saha ja Mylly Oy:n 

sekä S.R. Ericsonin laskuun. Sotien jälkeen useimmin uitti Haapajärven Saha. Suurin 

osakasmäärä yhdistyksessä oli yhdistyksen ensimmäisenä uittovuotena 1928, kymmenen 

osakasta. Tällöin mukana oli myös useita yksityisiä liikemiehiä. Toinen suurempi osakasmäärä, 

yhdeksän uittajaa saatiin vuonna 1946. Vuonna 1947 ja 1948 osakkaita oli neljä, ja vuodesta 

1949 vuoteen 1951 vain A. Santaholma Oy. Yhdistyksen viimeisenä uittovuonna uittivat A. 

Santaholma Oy sekä Haapajärven Saha Oy.72 

 

Puutavarayhtiöillä oli jatkuva tarve uittaa puutavaraa tuotantolaitoksilleen, mutta yksityiset 

liikemiehet uittivat vain yhtenä tai kahtena peräkkäisenä vuotena. Suurimmat osakasmäärät 

uittoyhdistyksissä sijoittuvat perustamisvaiheisiin sekä talouslaman jälkeisille vuosille, jolloin 

mukana oli useita yksityisiä liikemiehiä. Usein myös nämä liikemiehet aiheuttivat 

uittoyhdistysten johtokunnassa keskustelua menettelytavoillaan, laistamalla tai protestoimalla 

yleismaksuista tai ilmoittamalla liian vähän puuta uittoon. Suurin syy yksityisten liikemiesten 

vuoden tai muutaman vuoden kestäviin uittoprojekteihin lienee kuitenkin ollut tarve ja 

mahdollisuus uittaa: Lain määräämät uittoyhdistykset myös tarjosivat mahdollisuuden uittoon 

ilman kovaa ja kallista kilpailua uittoväylistä. Ennen vuoden 1902 vesilakia uittoväylän 

käyttöoikeus kuului sille yhtiölle, joka väylään ensimmäisenä ennätti. 73  Puutavarakauppa oli 

myös vilkastunut sellaisiin määriin, että puiden siirtäminen oli edullisinta uittamalla. Varsinkaan 

1920–luvun lopussa ja 1930–luvulla Suomen tiestö ja maakuljetuskalusto ei vielä ollut tasoltaan 

sellaista, että suurempien puuerien kuljettaminen olisi ollut edullista. 

 

                                                      
71 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat PUA Ca:1. OMA; Karjalainen 2000, 270; Turunen 1983, 
58; Turunen 1986, 353, 374; Turunen 1997, 194–196. Pyhäjoen uittajista ks. Liite 6. 
72 Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1927–1945. KaUA Ca:1. OMA; Toimintakertomukset 
1943–1956. KaUA Ha:2. OMA; Kalajoen uittajista ks. Liite 7. 
73 Itkonen 1998, 24–25. 
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2. TOIMINNAN VAKIINTUMISESTA SODAN AATTOON (1929–1939) 

2.1. Lama pakottaa sopeutumaan 

 

Teollisuuden ja maatalouden liikatuotanto yhdessä protektionistisen kauppapolitiikan kanssa 

aiheutti maailmanlaajuisen talouslaman 1929–1933. Suomessa teollisuustuotanto laski 30 % ja 

työttömyys oli raskasta. Viljan hinta putosi maailmanmarkkinoilla vuoden 1926 jälkeen ja 

karjatuotteiden hinnat seurasivat pian perässä. Vuoden 1928 miltei täydellinen viljakato pahensi 

tilannetta Pohjois-Suomessa. Viljelijöiden lisäansiot puutavaran myynnistä ja uitosta vähenivät 

puutavaraviennin ja uittomäärien supistuessa. Sahateollisuus kärsi kotimarkkinakysynnän ja 

viennissä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksin, Neuvostoliiton harjoittaessa mittavaa dumping-

myyntiä.  Paperiteollisuus sen sijaan pystyi siirtämään pulan rasituksia metsänomistajille ja 

metsätyöläisille vähentämällä ostetun puun käyttöä ja lisäämällä omien metsiensä käyttöä. 

Taloudellinen hätä synnytti ympäri maata pulaliikkeitä, mikä Nivalassa johti niin kutsuttuun 

konikapinaan vuonna 1932. Yhteiskunnan agraarisen rakenteen vuoksi lama oli kuitenkin 

VAHTOLAN mukaan lievempi kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. PELTOSEN mukaan 

käsitys talonpoikaisen maatalouden elämisestä eräänlaisessa irrallisessa ja markkinavoimilta 

suojatussa menneisyydessä on niin sanottua romanttista taloushistoriaa. PELTONEN kertoo 

maatalousväestön kokeneen pulavuodet ankarana koettelemuksena. Lama taittui viidessä 

vuodessa, ja vuoden 1929 tuotannon tasolla oltiin jälleen vuonna 1934.74 

 

Talouslaman vaikutukset Pyhäjoen uittoihin olivat tuntuvat. Yhtyneiden Sahojen johtaja ja 

Pyhäjoen uittoyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Antti Immonen kertoi haastattelussaan 

1931 Kalajokilaaksolle ulkomaankaupan olevan jäissä Venäjän dumping-myynnin vuoksi ja 

todeten Oulaisten sahan hankintamäärien pudonneen puoleen normaalimäärästä. Uittomäärien 

pudotessa myös uittoyhdistys joutui sopeuttamaan toimintojaan. Pyhäjoen uittokalusto-

osakeyhtiön lakkautus lienee tullut myös ajankohtaiseksi puutavarayrityksille. Maaliskuussa 

1930 yhdistyksen johtokunta päätti irtisanoa yhdistyksen konttoristin ja samassa kokouksessa 

päätti myös järjestellä uittopäällikön toimen uudestaan irtisanomalla Aksel Nyströmin ja näin 

päästä eroon Nyströmin aiheuttamista suurista kuluista. Kokous myös päätti että uittopäällikön 

                                                      
74 Kalajokilaakso 13.1.1931; Peltonen 1991, 62–64, Nygård 1970, 266; Turunen 1997, 292; Vahtola 2003, 311. 
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asuinpaikan tuli olla valvonta-alueellaan Pyhäjokivarressa eikä Raahessa, kuten Nyström oli 

aikanaan saanut valita. Nyströmin työsuhde päättyi syyskuun lopussa 1930, mutta johtokunta 

myönsi myöhemmin marraskuussa palkan ja luontaisedut kalenterivuoden loppuun saakka.75 

Ilmeisen vahvana persoonana Nyström kehtasi pyytää ja sai vaatimansa. 

 

Talouslaman vaikutuksia Kalajoen uittoyhdistyksen toimintaan on vaikea arvioida, sillä 

uittoyhdistys oli toiminut sääntöjensä puitteissa vasta vuoden 1928 kesän ajan. Vuonna 1929 

valittiin vain yksi uittopäällikkö, August Wuorela, entisen kolmen sijasta. Yhden uittopäällikön 

malli uittoyhdistyksen alueella oli käytössä Pyhäjoella. Vuoden 1928 kolmen uittopäällikön 

käyttö voidaan katsoa olleen Kalajoen Uittoyhdistyksessä vanhan mallin mukaista. Vuoden 

1929 toiminta olisi näin ollen siirtymistä uuteen malliin – toisaalta myös toiminnan supistamista. 

Kokouspöytäkirjoissa ei kuitenkaan osoiteta huolta huonontuneen taloustilanteen vuoksi, 

kuten esimerkiksi Pyhäjoen Uittoyhdistyksen pöytäkirjoissa, vaan pöytäkirjoihin on vuosilta 

1929–1933 jäänyt lähinnä uittojärjestyksen ja uittopäälliköiden matkakorvauksien sopimisia. 

Edes valtakuntaa kuohuttanutta Nivalan konikapinaa tai muuta pulaliikehdintää Nivalan ja 

Ylivieskan alueella ei mainita vuoden 1932 pöytäkirjoissa. 76  Uittomäärät säilyivät kuitenkin 

alhaisina aina vuoteen 1933 saakka. 

 

2.2. Lisäansioita uitosta 

 

Uittotyöläisen palkka oli pieni vaarallisesta ja raskaasta työstä. Palkkataso oli hiukan alempi 

kuin maataloustyöläisten keskipalkka ja selvästi alempi kuin maataloustyöläisen keskipalkka. 

Sen sijaan uittopalkka oli hieman korkeammalla tasolla kuin maataloustyöläisen talvipalkka. 

Uittopäivän pituus saattoi vaihdella vähintään kymmenestä tunnista ympärivuorokautiseen 

työhön. Uittoyhdistys ei kuitenkaan maksanut esimerkiksi Pyhäjoella kuin 22 tunnilta 

vuorokaudessa. HARRI TURUNEN pitää uittoja tärkeässä asemassa lisätulon lähteenä 

varsinkin 1930-luvun työttömyyden aikana. Sanomalehti Kalajokilaakson uutisessa lokakuussa 

                                                      
75 Kalajokilaakso 13.1.1931; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokoukset 27.5. ja 4.11.1930. PUA Ca:2. 
OMA. 
76 Kalajoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokousten ja jäsenkokousten pöytäkirjat 1928–1934. KaUA Ca:1 ja 
Ca:2. OMA. 
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1930 kiiteltiinkin A. Santaholman uiton jatkamista Kalajoessa vielä myöhään syksyllä, uiton 

avatessa jälleen työtilaisuuksia paikalliselle väestölle. Marraskuussa Ylivieskan 

työttömyyslautakunnan kokous kehotti puutavarantoimittajia ottamaan isoperheisiä miehiä 

palvelukseensa.77 MATTI PELTOSEN mukaan pula-aikana työvoiman tarjonta oli runsasta, 

jolloin palkkoja oli helppo alentaa ja nimellisansiot romahtivat lähes 50 prosenttia. 

Valtakunnanlaajuisessa tutkimuksessa vuonna 1921 todettiin tilattoman väestön osuuden 

uittomiehistä olevan yli kolme neljäsosaa. Uittotöihin osallistuakseen ei tarvinnut hankkia 

kalliita työkaluja tai hevosta rekineen.78  

 

Uittotyö tarjosi lisäansiota jopa sadoille tukkimiehille sekä Pyhäjoella että Kalajoella. Vuotuiset 

vaihtelut olivat luonnollisesti suuria, riippuen uittomääristä ja jälleen säästä. Ennen kevättulvaa 

miehiä oli puroilla ja joilla valmistelemassa uittoja. Purouitot tarvitsivat myös alettuaan 

runsaasti työvoimaa. Kuivana aikana työmiehiä tarvittiin moninkertainen määrä kampeamaan 

runkoja eteenpäin ja liika kuivuus saattoi myös keskeyttää uitot. TURUSEN mukaan 

Pyhäjokilaakson uittotyömiehiin kuului jonkin verran muualta tulleita, mutta valtaosa 

työvoimasta oli jokilaakson pientilallisia, sekä talollisten poikia ja maatyöläisiä. Majapaikkoina 

tukkimiehet käyttivät jokivarsien taloja, kuten Kärsämäen Konttilan kievaria. ITKONEN 

mainitsee myös Iijoen alueen työläisten olleen suurelta osin paikallisia. Tutkimusalueella 

maksettuja palkkoja ja työvoimamääriä voitaisiin tarkastella uittoyhdistysten tilikirjoista, joita ei 

tähän tutkimukseen kuitenkaan ollut saatavilla.79 

 

Työpalkoista päättivät kukin uittoyhdistys alueellaan. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen taksat olivat 

vuonna 1926 Oulaisista yläjuoksulle 3,25 markkaa tunnilta, Oulaisista alaspäin 3,50 markkaa 

tunnilta ja erottelulla 4 markkaa tunnilta. Vuonna 1929 palkkausta ehdotettiin samaksi, mutta 

työtaisteluiden vuoksi palkkoja korotettiin Haapaveden ja siitä ylöspäin olevien uittopiirien 

osalta 3,50 markkaan tunnilta, Oulaisista alaspäin 3,75 markkaa tunnilta ja erottelulle 4,25 

markkaa tunnilta. Palkkojen nousu lienee ollut yleisen hintatason mukaista lama-ajan jälkeen, 

                                                      
77 Kalajokilaakso 10.10.1930 ja 14.11.1930. 
78 Turunen 1983, 149; Peltonen 1991, 57, 64; Vattula 1983, 413. 
79 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1930. PUA Hb:2. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen 
toimintakertomus 1936. KaUA Ha:1. OMA; Pyhäjokiseutu 8.12.1955; Turunen 1997, 292; Itkonen 1998, 50; 
Turunen 1983, 149. 
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mitä puoltavat sekä nouseva hinta uittoyksikköä kohden että uiton kokonaiskustannusten 

nousu.80 Todelliset ansiot ovat kuitenkin vain nousseet kuopasta kohti lamaa edeltävää tasoa. 

 

Kalajoen alueella uittopäällikkö Wäinö Niemelä ilmoittaa vuoden 1934 keskituntipalkaksi 2,80 

markkaa tunnilta ja erottelulla 4 markkaa tunnilta. Erottelutyön korkeampi palkka selittyy työn 

raskaammalla luonteella. Vuoden 1935 keskituntipalkka nousi 2,90 markkaan ja vuoteen 1937 

mennessä keskituntipalkka oli jo 3,60 markkaa nousten vuonna 1938 3,80 markkaan. Vuoden 

1939 toimintakertomuksessa sanotaan palkkauksen noudattaman ”hallituksen asettamia 

normeja”.81 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen työntekijämääristä ei ole säilynyt täydellistä tilastoa. Kiihkeimpänä 

sesonkiaikana Pyhäjoen uitossa oli TURUSEN mukaan vuoden 1929 toukokuussa 425, 

kesäkuussa 257 ja heinäkuussa 155 henkilöä.82 Suomen Uittajainyhdistyksen vuosikirjaan on 

merkitty Pyhäjoen Uittoyhdistyksen työllistäneen vuosina 1935–1937 väkeä seuraavasti: 

 

 

Taulukko 2. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen työntekijämäärät vuosina 1935–1937 

Vuosi Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Työpäiviä 

yhteensä 

1935 10 195 262 160 15 - 20 735 

1936 10 152 212 200 48 5 20 313 

1937 21 225 306 263 160 10 (50 891)83 

Lähde: Suomen Uittajainyhdistyksen vuosikirjat 1935–1937. 

 

TURUNEN esittää kirjassaan Ihminen ja joki vuoden 1937 määräksi 50 891 työpäivää, mitä ei 

kuitenkaan Suomen Uittajainyhdistyksen vuosikirjasta löydy. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 

vuosikertomuksia vertaillessa voidaan kuitenkin todeta uitettavana olleen yli 330 000 tukkia 

                                                      
80 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirjat 1926–1929. PUA Ca:2. OMA. Pyhäjoen 
Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1925–1939. PUA Hb:2. OMA. 
81 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1934–1939. KaUA Ha:1. OMA. 
82 Turunen 1997, 292. 
83 Turunen 1983, 149. 
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sekä ennätysmäärä, 205 000 m³ pinotavaraa, mikä uittoyksikkömäärältään on vastaa 5,1 

miljoonaa – yhdistyksen ennätysmäärää. Yhdistyksen vuosikertomus ei anna selitystä suurelle 

työmäärälle.84 

 

Kalajoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö Wäinö Niemelän laatima toimintakertomuslomake 

vuodelta 1933 kertoo Kalajoen uiton työllistämisvaikutuksista: Huhtikuun lopussa uittoyhdistys 

työllisti alueellaan sata työntekijää. Toukokuussa, sesongin ollessa kiireisin oli töissä jo 375 

henkilöä. Tästä kesäkuun loppuun tultaessa oli määrä pudonnut 274:ään ja heinäkuun lopulla 

edelleen 120:een. Elokuun lopulla oli jälleen 275 ihmistä uittotöitä hoitamassa. Syyskuussa 

yhdistys työllisti 120 henkilöä ja lokakuun lopulla 65. Työpäiviä merkittiin yhteensä 32 875.85 

 

Uittotyö oli kuitenkin epävarma ja lyhytaikainen sivutulonlähde. Vuonna 1934 työpäiviä 

merkittiin Kalajoen uittoyhdistyksessä 32 945, kun taas vuonna 1935 vain 16 000 työpäivää 

(uittopäällikön arvio). Vuonna 1936 työpäiviä tuli jälleen 37 086. Työtilastojen osalta tiedot 

ovat valitettavan puutteelliset. Tarkastellessa uittotilastoja huomataan kuitenkin, että 

uittotyöntekijän ja uittoyhdistyksen edut eivät kohdanneet. Uittoyhdistyksen etu oli saada puut 

perille mahdollisimman pienin työkustannuksin ja mahdollisimman nopeasti. Lisätuloja 

hankkineen työläisen eduksi oli, jos vettä oli vähän ja uitossa oli ongelmia. 86 Alla olevasta 

taulukosta voidaan todeta, että vuodet 1931–1934 olivat uittotyöntekijälle edullisia vuosia 

töiden riittäessä, kun taas vuosi 1935 on ollut työnantajalle parempi. Vuoden 1936 uitto on 

ollut jälleen vaikeaa, minkä toteaa uittopäällikkökin kertomuksessaan. Vuoden 1937 

työvoimatietoja ei ole säilynyt, mutta uittopäällikön mukaan hyvä purouittokeli toteutui 

jokiuiton ja erottelun ollessa valmis 19.6. mennessä. Vuonna 1938 uitto on jälleen sujunut – 

monen lisätulojen tarpeessa olleen harmiksi.87 

 

 

 

 
                                                      
84 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1937. PUA Hb:2. OMA; Turunen 1983, 149 
85 Kalajoen Uittoyhdistyksen uittotilasto 1933. KaUA Ha:1. OMA. 
86 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset ja uittotilastot 1933–1937. KaUA Ha:1. OMA. 
87 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset ja uittotilastot 1931–1938. KaUA Ha:1. OMA. 
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Kuvio 1. Kalajoen uittoyhdistyksen työpäivät ja uittomäärät 1931–1938  
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Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset ja uittotilastot 1931–1938. KaUA Ha:1. OMA. 

 

Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten toimintakertomukset lausuvat lähes vuosittain 

työtaisteluista ”lakkoja ja työrettelöitä ei ole ollut.” Pyhäjoella vuonna 1929 tapahtunut lakko 

onkin tässä valossa poikkeuksellinen tapaus. Kommunististen yhdistysten toiminta kiellettiin ns. 

kommunistilaeilla vuonna 1930, jonka jälkeen työväen järjestäytyminen vaikeutui entisestään. 

Uittotyöväen järjestäytyminen Pyhä- ja Kalajokilaaksossa näyttää kuitenkin olleen harvinaista. 

Pyhäjoella oli perustettu työväenyhdistykset Pyhäjoelle ja Yppäriin vuonna 1907. Kalajoella 

toimi vuosisadan alussa perustettu lastaus- ja lossaustyön ammattiosasto sekä satamatyöväen 

osuuskunta, jotka 1910- ja 1920 – luvuilla vaativat kiivaasti oikeuksiaan. Myös 

sahateollisuustyöntekijät olivat järjestäytyneet vuonna 1917. Huolimatta työläisten 
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järjestäytymisestä ei esimerkiksi JÄRVISEN kirjoittamassa Kalajoen työväenliikkeen historiassa 

mainita uittotyöläisistä tai heidän etujensa ajamisesta. ITKONEN kertoo Kemijoen vuoden 

1906 ja 1907 uittolakkojen organisoinnin olleen helppoa varsinkin erottelutyömaalla, koska 

suppealla alueella oli töissä useita satoja ihmisiä. Kuitenkaan tällaista voimannäyttöä ei 

tapahtunut vuosina 1925–1939 Pyhäjoella tai Kalajoella, sen ollessa täysin mahdollista. 88 

Todennäköistä onkin, että uittotyövoiman ollessa paikallisen maatalousväestön piiristä tulevaa 

ja tarpeeseensa sesonkiluonteista sivuansiota hakevaa työvoimaa, on työnantajan vaatimuksiin 

suostuttu tai sovittu palkoista henkilökohtaisesti. Työn lyhytaikaisuus on myös vaikuttanut 

heikennyttävästi työvoiman järjestäytymiseen. Paikallisilla eri alojen ammattiosastoilla lienee 

ollut toiminnan ydin omassa piirissään, eikä voimia ole riittänyt veljestyöläisten toiminnan 

tukemiseen. 

 

2.3. Riitoja, rikoksia ja vahingonkorvauksia 

 

Uittoväylän varressa sattui ja tapahtui. Tulva saattoi levittää puut pelloille tai puomin katketessa 

puut karkasivat merelle asti. Jokivarsissa oli myllyjä, sähkölaitoksia, laitureita ja muita 

rakennuksia, jotka tarvitsivat uittoaikana suojelua virrassa uivilta puilta. Puut olivat myös 

houkutteleva kohde varkaille. Raha-asiat hiersivät usein uittoyhdistyksen ja osakkaiden välejä ja 

saatettiin välejä selvitellä jokivarren uittomiestenkin kesken - viinapullon voimalla 

tietysti. ”Siinä tili vaihtoi omistajaa, loput vei Alkon pankki,” muisteli eräs uittaja vuotuista 

jokioopperaa.89 

 

Ensimmäinen merkintä korvausasiasta tehtiin heinäkuussa 1927, kun Pyhäjoen Uittoyhdistys 

päätti maksaa Jaakkolan perikunnalle korvausta särjetystä rantamajasta. Jaakkolan perikunnan 

mukaan uittoyhdistyksen työmiehet olivat juopotelleet läheisessä Irvan talossa ja sen lähistöllä. 

Poliisitutkinnassa ei voitu näyttää toteen mainitun ilkityön tekijää, mutta uittoyhdistys katsoi 

viisaammaksi maksaa 781 markkaa kuin olla riidoissa rannanomistajien kanssa.90 

 
                                                      
88 Itkonen 2001, 57; Järvinen 1986, 187, 199; Turunen 1997, 359; Vahtola 2003, 353. 
89 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1929. PUA Hb:2. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen ja 
sahanomistaja J. Haglundin kirjeenvaihto 1935. PUA Fa:2. OMA; Turunen 1997, 296. 
90 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokous 14.7.1927. PUA Ca:2. OMA. 
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Pula-aikana vuonna jokapäiväinen leipä oli tiukassa ja tukkivarkaudet pääsivät sanomalehtiin 

asti, sillä Kalajokilaakso-lehti luonnehti metsävarkauksien yleistyneen. Ylivieskan Raudaskylällä 

ja Löytynperällä tapahtui sydäntalvella 1930–1931 sarja tukkivarkauksia, joista osa saatiin 

selvitettyä. Jo eteenpäin myytyjen puiden kohtalosta Kalajokilaakso totesi: ”On perin ala-

arvoista herroilta puutavaran ostajilta, jotka tietensä ostavat varastettua tavaraa.” Sievin käräjät 

jakoivatkin syksyllä 1931 useita sakkotuomioita metsänhaaskauksesta, eli luvattomasta 

puunkaadosta. Vuonna 1932 tuomittiin kolme kuukautta vankeutta kalajokiselle propsivarkaalle 

ja jälleen  sakkoja vuonna 1933 kahdelle sieviläiselle91 

 

Elokuussa 1933 uitossa sattuneista ongelmista saatiin aikaan lihava riita. Kalajoen 

Uittoyhdistyksen toimittaessa A. Santaholma Osakeyhtiön tukkien uittoa Ylivieskassa väylä 

meni tukkoon ja tukkisuma tuhosi joessa olleita rapujen varastointiin käytettyjä 

säilytyssumppuja. Kokkolalaisen liikemiehen N. V. Mattsonin omaisuutta olevat ravut pääsivät 

karkuun. Mattson peräsi alihankkijansa ilmoituksen perusteella 4 074 karanneesta ravusta 

korvausta 4 196 markkaa 22 penniä suoraan Santaholmalta. Santaholma Oy pyysi Mattsonia 

kääntymään korvausasiassa Kalajoen Uittoyhdistyksen puoleen, sillä uittovahingot olivat heidän 

vastuullaan. Mattsonin vastauksen mukaan Kalajoen Uittoyhdistys ja A. Santaholma Oy olivat 

yksi ja sama yhtiö ja pyysi vielä kerran ”hyvällä maksamaan”. Mattsonista saattoi tuntua että 

häntä pidettiin pilkkanaan, sillä uittoyhdistyksen puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja 

kirjanpitäjänä vuonna 1933 toiminut Antti Hongell todellakin oli yhdistyksessä A. Santaholman 

mandaatilla. Uittovahingot olivat kuitenkin yhdistyksen asia. Mattson teki asiasta omat 

johtopäätöksensä ja haastoi uittoyhdistyksen käräjille.92 

 

Käräjät alkoivat lokakuun 3. päivä 1933. Koska kanteen perusteena oli kantajan laitteille 

lauttauksesta sattunut vahinko, vahingosta vaadittava korvaus kuului Vesioikeuslain 19 § ja 21 

§:n piiriin. Tämä taas tarkoitti sitä että asia täytyi ratkaista välimiesoikeudessa, johon 

kummankin osapuolen oli asetettava neuvottelija. Asia ei näin ollen ollut kihlakunnanoikeuden 

ratkaistavissa, vaan tuomari totesi asiain tilan ja velvoitti kantajan korvaamaan vastaajan 

oikeudenkäyntikulut neljäsataa markkaa, sekä suorittamaan kuulustelluille todistajille kullekin 

                                                      
91 Kalajokilaakso 3.2.1931; Kalajokilaakso 1.10.1931; Kalajokilaakso 3.9.1932; Kalajokilaakso 3.9.1932. 
92 Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 3.10.1933. KaUA Hb:3. OMA. 
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viisikymmentä markkaa. 93  Kihlakunnan tuomari John Salströmin päätös lienee ollut 

tyrmistyttävä Mattsonille. Asian puintia jatkettiin siis neuvottelijoiden valinnalla, johon 

liittyvässä kirjeenvaihdossa Mattsonin tyytymättömyys kihlakunnanoikeuden ratkaisuun käy 

hyvin ilmi: Mattson ja Kalajoen Uittoyhdistys kävivät syystalvella ja vielä seuraavan vuoden 

puolellakin kirjeenvaihtoa valittavista välimiehistä, mutta eivät päässeet yhteisymmärrykseen. 

Lopulta Saloisten kihlakunnan tuomari joutui määräämään uittoyhdistyksen puoleisen 

välimiehen, poliisikonstaapelin Ylivieskasta.94 Tapauksen loppu jää avoimeksi, sillä asiakirjoja 

välimiesten neuvotteluista ei ole säilynyt. 

 

Tyypillisiä riita-asioita uittoyhdistyksen ja osakkaan välillä olivat epäselvyydet uittoilmoitusten 

paikkansapitävyydestä, uittojärjestyksestä tai liiasta laskutuksesta. Vuonna 1934 liikemies A. 

Lindbergin Pyhäjoen uittoyhdistykselle toimittama uittoilmoitus oli puutteellinen, jonka 

johdosta suoritettiin tarkastusmittaus. Mittauksen tuloksena Lindberg oli uittanut lähes 

kaksinkertaisen määrän ilmoitettuun nähden, jolloin hänet määrättiin maksamaan lisämaksua 

20 337 markkaa, jonka uittoyhdistyksen johtokunta vielä korotti kaksinkertaiseksi ja uhkasi 

pidättää Lindbergin paperipuut yhdistykselle jos maksua ei tulisi. Maksupäiväksi määrättiin 

jalomielisesti kokouksen päätöstä seuraava päivä. 95  Tiukka valvonta oli kaikkien 

uittoyhdistyksen osakkaiden etu, sillä kirjaamatta jääneiden puiden kustannukset lankesivat aina 

muiden maksettavaksi. 

 

Uitto aiheutti myös suoranaista haittaa jokivarren muulle liiketoiminnalle. Vuonna 1935 

sahanomistaja J. Haglund Merijärveltä lähestyi Pyhäjoen Uittoyhdistystä kirjeitse vaatien 

korvausta uiton tukkimasta sahan väylästä. Uittoyhdistys kieltäytyi maksamasta perustellen asiaa 

paikallisten uittotyönjohtajien tekemillä mittauksilla. Haglund totesi vastineessaan sahansa 

sahausmäärien laskeneen uiton vuoksi sadasta tukista 36 tukkiin päivältä ja sanoi 

uittoyhdistysten uittomiestenkin ihmetelleen Haglundin kärsivällisyyttä.96 Uittajien ja muiden 

jokivarren toimijoiden eturistiriidat saattoivat olla siis hyvinkin tuntuvia 

kerrannaisvaikutuksineen. 

                                                      
93 Ibidem. 
94 Kirjeenvaihto N. V. Mattsonin ja Kalajoen Uittoyhdistyksen välillä 1933–1934. KaUA Hb3. OMA. 
95 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.6.1934. PUA Ca:2. OMA. 
96 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen ja sahanomistaja J. Haglundin kirjeenvaihto 1935. PUA Fa:2. OMA. 



41 

 

Kalajokivarren rakentaminen näyttänee vilkastuneen 1930-luvun loppua kohden. Johtokunnan 

pöytäkirjoista käy ilmi uittoyhdistyksen edustajien ottaneen osaa vuosina 1935–1939 tehtyihin 

vesilaitoskatselmuksiin eri puolella uittoyhdistyksen aluetta. Uudet sähkölaitokset tai myllyt 

luonnollisesti muodostaisivat esteitä uitolle, joten oli luonnollista että myös uittoyhdistys lausui 

mielipiteensä. Esimerkiksi vuonna 1935 pidettiin ylimääräinen kokous uittajien kesken, jonka 

päätettävänä oli Oulun läänin maaherralta pyydettävä tarkastus Tytärniemen myllyn paikasta.97 

 

Yhdistysten kokousasiakirjoja ja kirjeenvaihtoa tutkiessa Pyhäjoen ja Kalajoen uiton ongelmat 

nousivat kokouksissa esiin vain harvoin. Esimerkiksi jokivarsien kalastajien kanssa syntyneistä 

ongelmista lähteistö ei kerro, vaikka varsinkin Kalajoesta pyydettiin paljon nahkiaista: MATTI 

KYLLÖSEN mukaan vielä 1950-luvulla jokisuulla pidettiin yli tuhatta nahkiaismertaa.98 

Luultavaa onkin, että kummankin uittoyhdistyksen alueella vahingonkorvauksista sovittiin 

osapuolten kanssa ja ”rantarahoja” maksettiin vuosittain, minkä vuoksi yhdistysten 

kirjanpidossa oli omat sarakkeensa rantarahoja ja siltavahinkoja varten.99 Tiliasiakirjojen ollessa 

käyttökelvottomia ei korvausten määriä voida valitettavasti todentaa. Käräjöinti jokaisesta 

vahingosta olisi tietysti ollut kallista ja aikaa vievää. 

 

                                                      
97 Kalajoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1935. KaUA Ca:2. OMA. 
98 Kyllönen 1980, 424–425. 
99 Kalajoen uittoyhdistyksen kirje Lauri Hongellille 8.5.1935. KaUA Fa:2. OMA. 
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2.4. Pyhäjoen ja Kalajoen uittomäärien kehitys yhdistysten perustamisvuosista syksyyn 

1939 

 

Kuvio 2. Pyhäjoen uittomäärien ja uittokustannusten kehitys perustamisvuodesta 1924 

vuoteen 1939 
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Lähde:  Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1925–1927. PUA Hb:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 
1928–1938. PUA Hb:2. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1939. PUA Hb:3. OMA. 
 

 

Uittomääriä tarkastellessa voidaan todeta että Pyhäjokialueen oli lamassa vuonna 1929.  Lama-

ajan kustannuskäyrää tarkastellessa huomataan, että uittoyhdistys onnistui pitämään 

kustannukset kurissa. Vuodesta 1933 alkaen uittomäärät nousivat ja 1934 uitettiin jo 4,1 

miljoonaa uittoyksikköä puuta, mikä tukkeina tarkoitti yli 500 000 tukkia sekä 113 000 m³ 

pinotavaraa. Uitolle lisäpontta toi A. Santaholman Sigfrid Jusélius Säätiöltä ostama Raahen 

Pirttiniemen saha, johon Pyhäjokea pitkin uitettua puuta saatettiin hinata. Saha alkoi toimia 

Santaholman alaisuudessa lokakuusta 1934 lähtien.100 Edellä olevasta taulukosta voidaan myös 

todeta Pyhäjoen uiton kustannustason nousseen vuosittain, talouden nousukaudelle tyypilliseen 

tapaan. Vuoden 1939 voimakkaasti laskenutta uittomäärää voidaan selittää maailmanpoliittisen 

tilanteen kiristymisellä ja sitä kautta ulkomaankaupan vaikeuksina.101 

                                                      
100 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1928–1938. PUA Hb:2. OMA; Vapaasalo 1953, 342. 
101 SVT XVII 1939–1942. 
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Pyhäjoen uitto ei kokenut erityisempiä ongelmia selvittyään lamavuosista. Uittomäärät nousivat 

lamaa edeltävälle tasolle ja huippuunsa A. Santaholman ostettua Raahen Pirttiniemen sahan. 

Säät kiusasivat Pyhäjoen uittajia vuonna 1934 kolmeen eri kertaan, aiheuttaen vahinkoja ja 

vaaratilanteita. Myrskyiset säät rikkoivat lauttoja Haapavedessä sekä hajottivat säilytyskarsinan, 

jolloin eri puutavarantoimittajien tukit sekaantuivat. Myös Pyhäjärven patoaminen kuivana 

aikana 1935 aiheutti ongelmia. Parannuksia uittoväylään tehtiin kuitenkin jatkuvasti. Vuonna 

1936 aloitetut Salonhaaran perkaustyöt saatiin valmiiksi vuonna 1937 ja saman vuonna 

valmistui myös Annosen Jylhänkoskeen uittoruuhi, jolla päästiin ohittamaan vaikeasti uitettava 

koski.102 

 

Teollisuuden eri alojen puunkulutus muuttui vuosien 1923–1938 välillä PELTOSEN mukaan 

seuraavasti: kun vuonna 1923 sahat käyttivät 80 prosenttia teollisuudelle toimitetusta puusta, 

selluloosateollisuuden käyttäessä vain 11 prosenttia puusta, pieneni sahojen osuus vuoteen 

1938 mennessä vain 51 prosenttiin, selluloosateollisuuden osuuden kasvaessa yhteensä 34 

prosenttiin. Tämä muutos heijastui myös Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittamien puiden laatuun, 

jolloin vuodesta 1933 alkaen alettiin uittaa suuria määriä pinotavaraa. 103 

 

Kuvio 3. Tukki- ja pinotavaran suhteellinen osuus Pyhäjoen uitoissa vuosina 1925–1939 
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Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1925–1939. PUA Hb:1-3. OMA. 

                                                      
102 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1934–1937. PUA Hb:2. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokouspöytäkirja 29.12.1936. PUA Ca:2. OMA; Vapaasalo 1953, 344. 
103 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1934–1938. PUA Hb:2 ja Hb:3. OMA; Peltonen 1991, 65. 
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Kalajoen vuoden 1928 uittoon ilmoitettu määrä oli 2,1 miljoonaa uittoyksikköä, mutta 

todellista uitettua määrää, eikä edellisen vuoden uittomäärää ole säilynyt. Olettaen että 

todellinen uitettu määrä oli ilmoitetun määrän kaltainen, voidaan todeta vuonna 1929 

uittomäärän perusteella laman olleen tosiasia myös Kalajoen uittoyhdistyksen alueella. 

Uittomäärän putoaminen 1,05 miljoonaan uittoyksikköön eli 57 000 tukkiin ja 36 900 

kuutiometriin pinotavaraa - tarkoittaisi siis uiton volyymin tippumista puoleen edellisvuodesta. 

Uittomäärissä pysyttiin vuonna 1930 noin miljoonassa uittoyksikössä, määrän notkahtaessa 

noin 0,7 miljoonaan uittoyksikköön vuonna 1931, mikä merkitsi 42 % laskua edellisvuoteen ja 

viittaisi laman syvenemiseen. Uitossa noustiin ensimmäisen lamavuoden tasolle vuonna 1933 ja 

laman voidaan todeta päättyneen vuoden 1934 uittojen perusteella. Uittokausi 1934 

muodostikin huippuvuoden ennen sotia tapahtuneissa uitoissa, ja koko yhdistyksen historiassa 

toiseksi suurimman uittomäärän.104 

 

Kuvio 4. Kalajoen uittomäärien ja uittokustannusten kehitys perustamisvuodesta 1927 

vuoteen 1939 
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Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkoouksien pöytäkirjat 1927-1945. KaUA Ca.1.OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 

ja uittotilastot. KaUA Ca:1.OMA. 

 

                                                      
104 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1928–1934. KaUA Ha:1. OMA; Uittoilmoitukset 1929–1941. 
KaUA Gb:1. OMA.  
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Kalajoella vuosien 1935–1939 uittojen luonne vaihteli voimakkaasti, eivätkä uittomäärät 

kehittyneet yhtä positiivisesti kuin Pyhäjoella. Vuonna 1935 Kalajoessa uitettiin 2,6 miljoonaa 

yksikköä, uiton kustannusten ollessa 456 418 markkaa. Vuonna 1936 1,75 miljoonan 

uittoyksikön kustannukset nousivat lähes 800 000 markkaan. Selitys löytyi jälleen uittopäällikön 

mieliharmista, säästä. Huhtikuussa vettä oli Kalajoessa liiaksi asti, kun taas vähäsateinen kevät 

ja kesä kuivattivat jokiuoman niin, että uiton sujumiseksi jouduttiin koskipaikkoihin kaivamaan 

uittoväyliä. Vuoden 1937 uitto, 1,92 miljoonaa yksikköä kustansi jälleen vain 580 000 markkaa. 

Kevättalven 1938 lumentulosta johtuen uiton alkaessa oli vesi jälleen niin korkealla, että puita 

ajautui runsaasti jokitörmille. 2,3 miljoonan uittoyksikön kustannukset kohosivat nyt yli 1,06 

miljoonaan markkaan. Vuoden 1939 uittoon vaikuttivat vahvasti ulkomaankaupan vaikeudet 

Euroopan kärjistyvän tilanteen vuoksi.105 Puunostajien kannalta tilanne oli ongelmallinen. Puun 

lopullisesta hinnasta ei voitu olla varmoja ennen kuin puut oli saatu määräpaikkaansa. 

 

Helpommin arvioitavan hinnan tukille tarjosi jo maantiekuljetus, joka valtasi alaa 

tavaraliikenteessä. Vuodesta 1922 vuoteen 1939 mennessä kuorma- ja pakettiautojen määrä 

Suomessa oli 32-kertaistunut ja tavaraliikenteen määrä kasvanut 5 miljoonasta 

nettotonnikilometristä 481 miljoonaan. Pohjois-Suomessa kuorma-autojen merkitys alkoikin 

korostua ennen kaikkea kuljetuksissa uittoväylien äärelle. Autokaluston määrä ja tieverkon 

kunto eivät kuitenkaan vielä 1930-luvun lopulla olleet riittävät kuljetusten siirtämiseksi 

kokonaan pyörien päälle. Toinen maailmansota keskeytti autoliikenteen lupaavan kehityksen.106 

                                                      
105 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1935–1938. KaUA Ha:1. OMA; SVT XVII 1939–1942. 
106 Enbuske 2009, 259; Perko 1977a, 330–331. 
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3. UITTO ARVOSSAAN SOTA-AIKANA (1940–1945) 

 

Suomen johto kävi kiivaita neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa vuoden 1938 keväästä alkaen ja 

kansainvälisen tilanteen kiristymisestä aina sodan puhkeamiseen asti. Yhteiskunta toimi vielä 

kesällä 1939 varsin normaaleissa oloissa, pois lukien Kannaksella aloitetut linnoitustyöt sekä 

toimet yhteiskunnan huoltovarmuuden ylläpitämiseksi sodan varalta. 107  Metsätalouden 

normaalia vuosityörytmiä jatkettiin uittamalla vuoden 1939 uitto. Sodan syttyessä syyskuussa 

1939 keskeytyivät puutavaran laivaukset sekä talvisodan myötä talveksi 1939–1940 suunnitellut 

hakkuutyöt. 108 

 

3.1. Uittoa poikkeusoloissa 

 

Sotatila toi mukanaan sotatalouden ja säännöstelyn myös uittotyömaille. Uittoyhdistyksissä 

säännöstely tarkoitti ostolupien anomista kansanhuoltoministeriöltä erilaisia tarvikkeita varten, 

sekä hintasäännöstelyä työntekijöille myytävissä elintarvikkeissa ja tuotteissa. Säännöstelyyn 

joutuivat erityisesti polttoaineet ja voiteluöljyt, joita Pyhäjoen Uittoyhdistyksessä tarvitsi 

Haapavedellä käytössä ollut varppaajavene Uitto. Viimeiset ostokortit ja rajoitukset poistuivat 

vasta vuonna 1954.109  

 

Uittotoiminnassa toteutettiin keskitetty johto vuoden 1942 maaliskuusta alkaen. Tätä ennen 

uittotoimintaa olivat johtaneet Teollisuuspiirit, jonka III alueelle Pyhäjoki ja Kalajoki kuuluivat. 

Vuonna 1942 perustetun uittotoimiston tehtävänä oli toimia keskuselimenä uittojen 

järjestämisessä ja edistää työvoiman hankintaa uittoihin. Se myös hoiti työvoiman majoitus- ja 

muonitusasioissa. Maahan myös perustettiin 24 uittopiiriä. 110 

 

                                                      
107 Vahtola 2003, 361. 
108 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1939. KaUA Ha:1; Vahtola 2003, 361; Vapaasalo 1953, 350. 
109 Raahen teollisuusalueen päällikön kirje Pyhäjoen Uittoyhdistykselle 31.1.1940. PUA Fa:5. OMA; Vahtola 2003, 
385. 
110 Seinäjoen Teollisuuspiirin III alueen toimiston kirje Pyhäjoen uittoyhdistykselle 31.1.1940. PUA Fa:5. OMA; 
Peltonen 1991, 79. 
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Ruokahuollosta uittotyömailla vastasi Metsätyömaiden muonitustoimisto, josta esimerkiksi 14. 

toukokuuta 1941 päivätyssä kirjeessä ilmoitettiin lähetetyn uittoyhdistykselle ”suolattua 

tanskalaista häränlihaa osoitteellanne Oulaisiin, 450 kg brutto”. Kesäkuussa 1941 seurasi lasku, 

sekä määräys myyntihinnasta, joka velvoitti katteeksi korkeintaan 1,50 markkaa kilolta. Sotatila 

aiheutti siis kasvavan määrän paperityötä, sillä kaikesta myytävästä ja jaettavasta materiaalista 

tuli pitää tarkasti kirjaa: vuonna 1942 Työmies – savukkeita sai myydä 25 kappaletta viikossa, 

vain työläisille – eli uittoyhdistyksen palkollisille ja jaosta tuli pitää jakoluetteloa ”samalla tapaa 

kuin elintarpeiden lisämuona-annosten jaosta”.111 

 

Palkanmaksu uittotyöstä tapahtui edelleen rahana, jolla tavallisesti ostettiin evästä tai käytettiin 

muihin tarkoituksiin; maataloissa taas palkka maksettiin tavallisesti ylöspitona tai elintarvikkeina. 

Uittotyömailla oli usein suorastaan vara valita, mihin rahansa laittoi. Vuonna 1943 valikoima oli 

kuitenkin niukkaa, mistä kertoo Pyhäjoen Uittoyhdistyksen lähettämä kirje Metsätyömaiden 

muonitustoimistolle: kirjeessä pyydetään uutta sokerinostolupaa, jotta uittomiehille olisi 

tarjottavana edes joitain etuja, joilla miehet saataisiin pysymään työmailla heinätyökiireiden 

lähestyessä. Ostolupaa anottiin 40 kilogrammalle sokeria 6 090 työpäivää vastaan. Saman 

vuoden toimintakertomuksessa todetaan myös, että syksyllä työvoimaa ei ole voitu ottaa töihin 

jalkineiden puutteen vuoksi. PELTOSEN mukaan jalkine- ja elintarvikepula työmailla oli 

jatkuva.112 Sotatalousjärjestetyt kuitenkin turvasivat edes välttämättömän määrän elintarpeita. 

 

Kuin ennustaen tulevan kesän tapahtumia, päämajan huoltopäällikön esikunta tiedotti 

maaliskuussa 1944 uittopäällikköjä: esikunnan mukaan oli tulevan kesän työvoiman saanti 

vaikeampaa kuin kahtena viime uittokautena. Samalla kuitenkin korostettiin että 

mahdollisimman paljon puuta olisi uitettava käyttöpaikoille. Esikunta myös ohjeisti 

uittopäällikköjä suorittamaan puutavaranvaihtoja, jotta lajittelua tarvittaisiin vähemmän. 

Toiveena oli myös, että uitto olisi suoritettu ennen heinäntekoaikaa.113 

 

                                                      
111 Metsätyömaiden muonitustoimiston kirjeet Pyhäjoen Uittoyhdistykselle 14.5.1940, 3.6.1940 ja 6.5.1942. PUA 
Fa:5. OMA. 
112 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen kirje Metsätyömaiden muonitustoimistolle 23.6.1943. PUA Fa:6. OMA; Pyhäjoen 
Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1943. PUA Hb:3. OMA; Snellman 1996, 189–191; Peltonen 1991, 79. 
113 Päämajan huoltopäällikön ohjeita uittopäälliköille 7.3.1944. ROA Eb:3. OMA 



48 

3.2. ”Uitossa oli pitänyt pitää poikasia, puroilla naisiakin” 

 

YH:n eli ylimääräisten harjoitusten alettua lokakuussa 1939 olivat esimerkiksi Santaholman 

sahan sahurit ja lähes koko muukin henkilökunta kutsuttu armeijan palvelukseen. Sota vei 

asekuntoiset miehet uittoväylien varsilta keväältä 1940 eteenpäin. Jatkosodan alussa, 

uittokauden jo ollessa loppumaisillaan Kalajoen Uittoyhdistys koki uittopäällikkönsä Kaarlo 

Kärjen (Kärjän114), niin korvaamattomaksi että yritti saada häntä jopa lomautetuksi 

asepalveluksesta. Tällaiset lomautukset olivat mahdollisia, jos työnantaja koki miehen olevan 

tärkeä yrityksen toiminnalle. Sotilasviranomaiset tekisivät tietysti omat päätelmänsä. Syyskuun 

11. 1941 päivätyssä kirjeessä Kalajoen Uittoyhdistys lähestyi Kokkolan suojeluskuntapiirin 

esikuntaa virallisella anomuslomakkeella, josta ilmeni Kärjän työpaikka ja alaistensa määrä, 

yrittäen saada uittopäällikkönsä takaisin työmaalle. 115 

 

Uitto ei kuitenkaan Keski-Pohjanmaan sotilasläänin komentajan mielestä yhtä miestä kaivannut, 

eikä anomusasiaan tarvinnut montaa sarjaa valtion kirjoituskoneesta ampua. Komentajan 

merkintä anomuspaperissa oli lyhyesti: ”Anomus hylätään”. Tammikuun 18. päivä 1901 

syntynyt, siis jo sotamieheksi iäkäs Kaarlo Kärjä ei päässyt takaisin siviilityöhönsä kesken 

jatkosodan hyökkäysvaiheen. Jalkaväkirykmentti 29:ssä ajomiehenä palvellut Kärjä oli jälleen 

uittotöiden ohjaksissa vuonna 1943, asemasodan aikana. Kärjä lienee kutsuttu uudelleen 

palvelukseen suurhyökkäyksen aikana kesällä 1944, mutta veteraanimatrikkelin mukaan selvisi 

sodasta.116  

 

Yhdistyksen toimintakertomuksessa vuodelta 1943 uittopäällikkö Kärjä mainitsee niittotöiden 

aikana vallinneen uitoissa työvoimapulan, jolloin ”uitossa oli pitänyt pitää poikasia ja puroilla 

naisiakin.” Maatalousvaltaisella alueella joita Pyhä- ja Kalajokilaaksot molemmat olivat, täytyi 

sota-aikanakin hoitaa peltotyöt, jottei elintarvikepula olisi kasvanut sietämättömäksi. Koko 

maan laajuisesti uitoissa oli työskennellyt 1930 – luvulla touko-kesäkuun aikana noin 45 000 

työläistä, sotavuosina luku oli 30 000 – 35 000 henkeä. Tästä määrästä eräinä vuosina jopa 65 
                                                      
114 Kirjoitusasu on vaihtunut muodosta Kärje muotoon Kärjä. Siirilä 1991, 227. 
115 Anomus Kaarlo Kärjen vapauttamiseksi asepalveluksesta 9.11.1941. KaUA Hb:3. OMA; Siirilä 1991, 227; 
Kyllönen 1980, 408, 585–588. 
116 Anomus Kaarlo Kärjen vapauttamiseksi asepalveluksesta 9.11.1941. KaUA Hb:3. OMA; Siirilä 1991, 227; 
Kyllönen 1980, 585–588. 
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prosenttia oli ”korviketyövoimaa” – lapsia, naisia, vanhuksia. HANNA SNELLMANIN 

mukaan uitto- ja metsätyöhön sosiaalistuminen aloitettiin nuorena ja lasten pitäminen savotalla 

tai uitoilla ei ollut poikkeuksellista. Nuorilla pojilla teetettiin yleensä vain vähän vastuuta ja 

taitoja vaativia töitä, mutta omaisen valvonnassa työt savotoilla ja uitoilla saatettiin aloittaa 

hyvinkin nuorena: itsenäinen työskentely aloitettiin yleensä jo alle 15-vuotiaana.117  

 

Sota-aikana uittotöihin ei kuitenkaan hankkiuduttu perheen mukana, vaan voimassa oli 

työvelvollisuus. Työvoiman hankkimisesta ja jakamisesta vastasivat paikalliset 

työvoimapäälliköt kuten V. Hemmilä Oulaisissa, sekä valtakunnan tasolla 

Nuorisotyövoimakeskus. Uittoyhdistysten tuli tehdä näille viranomaisille anomukset ennen 

uittokautta työvoiman tarpeesta. MARTTI ITKOSEN mukaan Kemijoella täytyi vuodesta 

1941 alkaen turvautua työvoiman saannissa aina nuorimpina 13-vuotiaisiin poikiin, joille 10-

tuntinen työpäivä oli todella raskas. Kemijoella käytettiin uittotöissä myös sotavankeja, joille 

työ ei sopinut. 118  Kalajoella ja Pyhäjoella käytetystä sotavankityövoimasta ei ole jäänyt 

merkintöjä uittoyhdistysten arkistoihin. Vaikka uittotyö ja maatalousvaltaisen yhteiskunnan 

muutkin työt olivat tavallisia jo lapsille ja nuorille, voidaan Kärjän kirjoituksesta kuitenkin 

päätellä uiton tarvinneen ammattitaitoisia työntekijöitä. 

 

3.4. Pyhäjoen ja Kalajoen uittojen kehitys sotavuosina 1940–1945 

 

Toiminnan dokumentoinnin osalta Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosi 1940 on erittäin niukka, 

minkä osaltaan selittänevät poikkeukselliset olot. Vaikka kesällä 1940 vallitsikin rauha, oli 

armeijasta suuri osa edelleen liikekannalla ja maa käytännössä sotatilassa. Vuodelta ei ole 

säilynyt toimintakertomusta eikä johtokunnan kokousten pöytäkirjoja, ainoastaan yksi 

yleiskokouksen pöytäkirja – jossa osanottajankin oli vain Santaholman edustaja. Uitetun puun 

                                                      
117 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1943. KaUA Ha:2. OMA; Ruotsalainen 1970, 256; Snellman 1996, 
121–123; Peltonen 1991, 79. 
118 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen kirje V. Hemmilälle 15.3.1943. PUA Fa:6. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen kirje 
Nuorisotyövoimakeskukselle 21.5.1943. PUA Fa:6. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 
1946.KaUA  Ha:1. OMA; Itkonen 2001, 98. 
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määrä on kuitenkin kirjattu myöhempien vuosien vuosikertomuksiin. Pyhäjoen 

Uittoyhdistyksen osalta kokousten dokumentointi on kattavampi.119  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Pyhäjoen sodanaikaiset uittomäärät ja uittojen kustannukset. 

Kustannusten nousun jyrkkyyttä voidaan selittää poikkeusoloista johtuvalla työvoiman 

muutoksella, sääoloilla sekä sodanajan suurella inflaatiolla. Vuosittainen inflaatio vuonna 1939 

oli 18 prosenttia ja vuonna 1940 19,4 prosenttia. Vuonna 1943 inflaatio oli ainoastaan 5,8 

prosenttia, mutta nousi vuonna 1944 huimaan 40 prosenttiin ja vielä kiihtyen vuonna 1945 59 

prosenttiin. Sotien ajan Pyhäjoella uittivat A. Santaholma Oy, Oulu Oy, Raahe Oy, vuosina 

1940–1942 Siikajokilaakson Metsä Oy sekä vuonna 1941 Oulun talousseuran pika-

asutustoimisto, joka uitti puuta siirtoväen asuntoja varten.120 

 

Kuvio 5.   Pyhäjoen uittomäärät ja uittokustannukset vuosina 1940–1945 
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Lähde: Pyhäjoen Uittoydistyksen toimintakertomukset 1939–1953. PUA Hb:3. OMA. 

 

Talvi 1939–1940 olisi luonnollisesti ollut savotta-aikaa, mutta työvoiman ollessa sotatöissä ei 

metsissä saha laulanut. Tämä heijastui kesän 1940 uittomääriin, jotka jäivät vaatimattomiksi 

                                                      
119 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946. KaUA Ha:1. OMA. 
120 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1939. PUA Hb:3. OMA; Rahanarvonkerroinlaskuri, Nordea. 
elektr. dokumentti; Vahtola 2003, 383. 
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Pyhäjoen uiton ollessa 259 247 uittoyksikköä, mikä oli kuitenkin jyrkkä pudotus edellisvuoteen. 

Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunta nimeää vaikeuksien syyksi jo toukokuussa veden 

vähyyden ja edelleen heinäkuussa työvoimapulan. Olosuhteet olivat heinäkuussa 1940 jo niin 

vaikeat, että ”uiton jatkaminen [oli] kannattamatonta”.121 Uittajia Pyhäjoella vuonna 1940 olivat 

Siikajokilaakson Metsä Oy, Pohjanmaan Puu Oy, Pietarsaaren Höyrysaha Karl Nars Oy sekä 

Raahe Oy, joka osti Oy Yhtyneiden Sahojen toiminnot Oulaisissa. Kalajoella uitettiin vain 41 

071 uittoyksikköä. Ainoa uittaja oli A. Santaholma Oy. Tästäkin määrästä lienee osa 

edellisvuotena uittamatta jäänyttä puutavaraa, mikä oli kuitenkin varsin tavallista..122 

 

Pohjois-Suomen valtavirroilla Kemijokilaaksossa sodan vaikutukset olivat myös tuntuvat. 

MARTTI ITKONEN kuvailee talvisodan vaikutuksia Lapin läänin alueen hakkuisiin ja 

uittoihin lamaannuttaviksi.123 Sama voidaan sanoa myös Kalajoen sekä Pyhäjoen uitoista, mutta 

on syytä todeta että molemmilla joilla uitettiin läpi sotien. Talvi- ja jatkosodan aikana 

suomalaisen autokannan kasvu pysähtyi ja Tie- ja vesirakennushallituksen tienrakennusohjelmia 

jouduttiin lykkäämään myöhemmäksi. Resurssipulan ja säännöstelystä johtuvan keskitetyn 

kuljetusjärjestelmän vuoksi tienrakennuksesta siirryttiin yksinomaan teiden kunnossapitoon.124 

Voidaankin sanoa että sota toi ylimääräistä jatkoaikaa Pyhäjoen ja Kalajoen uitoille. 

 

Suomen virallisen tilaston mukaan taloustilanne oli vielä alkuvuodesta 1939 tyydyttävä, mutta 

poliittinen tilanne oli jo epävarma ympäri Eurooppaa Saksan harjoittaman aggressiivisen 

politiikan vuoksi. Uitetusta määrästä noin puolet oli A. Santaholma Oy:n uittamaa puuta. 

Uittoyhdistyksen toimintakertomuksesta ei käy ilmi, kuinka paljon puutavarasta jäi Jokisuun 

sahalle sahattavaksi. mutta YH:n eli ylimääräisten harjoitusten alettua lokakuussa 1939 olivat 

sahurit ja lähes koko muukin henkilökunta kutsuttu armeijan palvelukseen. Läpi sotien uittoa 

Kalajokilaaksossa toimittivat A. Santaholma Oy sekä Pohjanmaan Puu Oy ja vuosina 1943–

1945 Oulu Oy. 125 

                                                      
121 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirja 20.7.1940. PUA Ca:2. OMA. 
122 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirja 10.5.1940. PUA Ca:2. OMA; Pyhäjoen 
Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1940. PUA Hb:3. OMA; Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946. 
KaUA Ha:1. OMA. 
123 Itkonen 2001, 98. 
124 Enbuske 2009, 272–275 
125 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1939–1946. KaUA Ha:1 ja Ha:2. OMA; SVT XVII 1939–1942, 
9–10; Kyllönen 1980, 408; Vahtola 2003 360–361. 
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Kuvio 6.   Kalajoen uittomäärät ja uittokustannukset vuosina 1940–1945 
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Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946. KaUA  Ha:1. OMA. 

 

Kalajoen uittokesästä 1944 ei ole säilynyt dokumentteja. Uitto kuitenkin järjestettiin ja uitetun 

puun määrä laski edellisestä vuodesta 1 306 671 uittoyksikköön. Tukkeja uitettiin 129 674 ja 

pinotavaraa 35 394 kuutiometriä. Esitetyt luvut on saatu vuoden 1946 toimintakertomukses-

ta. 126  Uittomäärän perusteella ei voida sanoa, oliko kesäkuun 1944 tapahtuneen sodan 

käännekohdan, suurhyökkäyksen tapahtumilla vaikutusta uiton kulkuun. Selvää oli, että 

suurhyökkäyksen alettua kaikki kotirintaman töissä olleet vanhemmat ikäluokat ja lomalaiset 

kutsuttiin kiireesti takaisin rintamapalvelukseen, joten uitot hoitivat ainakin kesäkuusta lähtien 

nuoremmat sekä naiset. Uittomäärän perusteella vaikuttaisi lähinnä siltä, että ”poikasilta ja 

naisiltakin” uitto onnistui! 

 

                                                      
126 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946. KaUA  Ha:1. OMA. 
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Uittoja siis jatkettiin läpi sotavuosien tärkeän raaka-aineen ja energianlähteen hankkimiseksi. 

Uitto kärsi koko sota-ajan työvoimapulasta, mikä aiheutti uittojen keskeytyksiä. Sotavuosille 

sattui myös useita vähäsateisia kesiä, jolloin uiton jatkaminen oli vaikeaa ja lähes mahdotonta.  

Lisäksi uittoyhdistysten harmina oli myös lisätöitä aiheuttanut entistä tiukempi 

viranomaiskontrolli sotatalouden vaatiman säännöstelyn vuoksi, sekä paheneva puute 

elintarvikkeista ja työvälineistä. Säännöstelyllä kuitenkin pyrittiin varmistamaan edes 

välttämättömät elintarpeet. Uitto myös ”hyötyi” sodasta uittoväylien ollessa jälleen ainoa 

puunkuljetusväylä maakuljetusten ollessa yksinomaan sotaponnisteluihin valjastettuna sekä 

tierakentamisen ollessa katkolla. 
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4. UITON HUIPPUVUODET 1946 ja 1947 

 

4.1. Uitto-organisaatiota kehitetään 

 

Tavoitellen tehokasta yhteistoimintaa Siika-, Pyhä-, ja Kalajoen Uittoyhdistykset perustivat 

yhteisjohtokunnan sekä keskuskonttorin Oulaisiin vuonna 1946. Ensimmäinen ajatus 

uittoyhdistysten yhteistoiminnasta oli lausuttu Pyhäjoen uittoyhdistyksen kokouksessa jo 

vuonna 1928, jolloin Pyhä- ja Kalajoelle esitettiin yhteiseksi uittopäälliköksi Aksel Nyströmiä. 

Vuonna 1928 ajatus ei kuitenkaan ollut edennyt.127 Yhteistoiminnan lopullinen tavoite lienee 

ollut yhdistää alueen uittoyhdistykset yhdeksi suureksi uittoyhdistykseksi, sillä uittajien 

näkökulmasta suhteellisen pienellä alueella Oulun läänissä täytyi toimia kolmen eri yhdistyksen 

kautta. 

 

Pyhäjoen uittovuosi 1946 alkoi kuitenkin epäsuotuisissa merkeissä, sillä edellisenä vuonna 

suunniteltua erottelulaitteiden uusimista ei voitu toteuttaa tarvikepulan vuoksi. Lisäksi inflaatio 

pakotti yhdistyksen johtokunnan maaliskuussa päättämään jo kannetun 400 000 markan lisäksi 

uuden 400 000 markan lisäkannon puomipuiden ja elintarvikkeiden hankkimiseksi. 

Huhtikuussa jouduttiin kantamaan voimakkaan kustannusten nousun vuoksi taas 1,5 miljoonaa 

markkaa. Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksojen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan päätöksen 

mukaisesti Pyhäjoen Uittoyhdistys ottaisi kolmasosalla osaa myös uusien toimitilojen 

hankintaan Oulaisista, johon Pyhäjoen Uittoyhdistys päätti ottaa 700 000 markan lainan. 

Elokuulla kustannukset olivat jälleen nousseet, ja uittoyhdistys joutui tekemään lisäveloituksia 

elokuun 24.8. miljoona markkaa ja 10.9. jälleen miljoona markkaa ja lisää tarpeen mukaan. 

Lisää veloitettiin jälleen 25.9., jolloin summa oli 1,2 miljoonaa markkaa. Joulukuussa 

erottelulaitteiden uusimiseen myönsi Kansallis-Osake-Pankki 500 000 markan lainan.128 

 

Yhteisjohtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 28. maaliskuuta 1946 Oulussa, jossa läsnä 

olivat Siikajoen Uittoyhdistyksestä puheenjohtaja Lauri Kallinen, metsänhoitaja Aaro Rämä, 

                                                      
127 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirja 13.2.1928. PUA Ca.2. OMA. 
128 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokoukset 30.1., 9.3., 29.4., 19.8., 25.9. ja 2.12.1946. PUA Ca:3. OMA. 
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metsänhoitaja A. A. Kaurila, Pyhäjoen Uittoyhdistyksestä puheenjohtaja T. Outa sekä B. 

Lindroos ja Kalajoen Uittoyhdistyksestä puheenjohtaja Pentti Santaholma . Yhteisjohtokunta 

nimitti kokouksessaan myös ensimmäisen yhteisen uittopäällikkönsä Erkki Huhanantin 

Helsingistä. Samalla Kalajoen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö kapteeni V. Erikkilä siirtyi 

apulaisuittopäällikön tehtävään. Yhteisjohtokunnan roolina oli vahvistaa uittajien välistä 

yhteistyötä kolmen jokilaakson alueella ja järkeistää toimintoja.. 129  Puutavarayhtiöissä oltiin 

varmasti selvillä alati paranevasta tieverkosta ja sen tuomista eduista, jolloin tarve kehittää uiton 

kilpailukykyä varmasti kasvoi. Uittopäällikön lisäksi yhteisjohtokunta palkkasi 

konttorihenkilökuntaa: Vuonna 1946 konttoripäälliköksi palkattiin Eino Kemppainen, joka 

myös hoiti uittoyhdistysten tilinpidon. Vuonna 1947 henkilökuntaa palkattiin lisää, kun työhön 

otettiin kassanhoitaja E. Holmström sekä konttoriapulainen E. Hanhikorpi.130 

 

Yhteisen johtokunnan perustamisella haettiin hyötyä jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen, 

mutta luottamushenkilöille se tiesi toistaiseksi uutta kokouskierrosta entisten velvoitteiden 

lisäksi. Vuonna 1947 Siika-, Pyhä ja Kalajokilaaksojen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnassa 

istuivat puheenjohtaja T. Outa, varapuheenjohtajana A. A. Kaurila ja jäseninä Pentti 

Santaholma ja Lauri Kallinen. 

 

Yhteisellä uittopäälliköllä Huhanantilla riittikin vuosina töitä 1946 ja 1947, sillä esimerkiksi 

sota-aikaista säännöstelyä ei ollut vielä purettu. Pohjois-Pohjanmaan puulautakunta yritti 

innokkaasti selvittää metsätyöntekijöille tarkoitettujen elintarvikkeita ja nautintoaineita 

sisältävien Teho-pakkausten toimitustarvetta ja Oulun läänin kansanhuoltopiirin toimisto tivasi 

vuoden 1947 helmikuussa 314 lihapurkista otetun ylihinnan takaisinmaksua suomalaisen 

byrokraatin hellittämättömällä tarmolla. Uittopäällikkö joutui myös selvittelemään 

puutavaravarkautta Pyhäjokisuulla Salon piirin nimismiehen kanssa.131 

 

                                                      
129 Siika-, Pyhä- ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 28.3.1946. SPKA Ca:1. OMA. 
130 Siika-, Pyhä- ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirjat 28.3.1946 ja 11.7.1946. SPKA 
Ca:1.OMA. 
131 Pohjois-Pohjanmaan Puulautakunnan kirje Pyhäjoen Uittoyhdistykselle 31.10.1946; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
ja Oulun läänin kansanhuoltopiirin toimiston kirjeenvaihto 1947; Erkki Huhanantin kirje Saloisten piirin 
nimismiehelle 28.3.1947. PUA Fa:9. OMA. 
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Uittoyhdistykset eivät olleet poliittisia yhdistyksiä, mutta saattoivat tietämättään tai tietoisesti 

astua 27. tammikuuta vaaran vuonna 1947 tekemällään päätöksellä uuden rauhankumppanin 

Neuvostoliiton, tai ainakin kotimaisten kommunistien varpaille.132 Kalajoen Uittoyhdistyksen 

johtokunta päätti lahjoittaa 10 000 markkaa Vapaussodan Invaliidien Liitolle 

käytettäväksi ”vähävaraisten vapaussodan invalidien tukemiseksi Kalajokilaaksossa”. Tiedon 

lahjoituksesta liitto sai huhtikuussa. Ennen sotia Pyhäjoen Uittoyhdistys oli tukenut alueensa 

suojeluskuntatoimintaa lahjoittamalla ampumakilpailujen palkintojen ostoon kaksi tuhatta 

markkaa vuonna 1935, sekä vuonna 1938 viisi tuhatta markkaa. 133 Asiakirjoista ei käy ilmi 

ilmoitettiinko lahjoituksesta invalidiliitolle esimerkiksi lehdessä, vai levisikö tieto yleisesti. 

Asioiden yhteyttä ei voida todistaa, mutta uittoyhdistys sai 15. helmikuuta 1947 kirjeen 

yllättävältä taholta. Syksyllä 1944 neuvostoystävällistä kansalaistoimintaa edistämään perustettu 

Suomi–Neuvostoliitto-seura lähestyi Kalajoen uittoyhdistystä Moskovan Metsätieteellisen 

instituutin asialla: 

 

Moskovan Metsätieteellinen instituutti on kääntynyt puoleemme pyytäen tietoja uittoyhdistysten 

johtohenkilöistä ja heidän osoitteistaan sekä viime vuoden uittomääristä. Olisimme senvuoksi kiitolliset, jos Te 

voisitte antaa po. tiedot omalta alueeltanne. 

Ennakolta kiittäen ystävällisestä avustanne merkitsemme 

      kunnioittaen 

    SUOMI–NEUVOSTOLIITTO-SEURA 

 

Aimo Rikka 

      pääsihteeri134 

 

Valitettavasti vuodelta 1947 ei ole säilynyt johtokunnan tai yleiskokousten pöytäkirjoja, joista 

ehkä ilmenisi annettiinko pyydettyjä tietoja. Samansisältöinen kirje saapui myös Pyhäjoen 

Uittoyhdistykselle ja oletettavasti muillekin maan uittoyhdistyksille. Lähettämässään kirjeessä 

                                                      
132 Suomalaiset kommunistit pyrkivät valmistelemaan vallankumousta nk. vaaran vuosina 1946–1948. Vahtola 2003, 
387. 
133 Kopio kirjeestä Vapaussodan Invaliidien Liitolle 1.4.1947. KaUA Fa:1. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
johtokunnan kokouspöytäkirjat 8.5.1935 ja 26.3.1938. PUA Ca:2. OMA. 
134 Kirje Kalajoen Uittoyhdistykselle Suomi-Neuvostoliitto-Seuralta 15.2.1947. KaUA Fa:1. OMA. 
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seuran pääsihteeri Rikka kuitenkin tulee ehkä vihjanneeksi tiedonkeruun todellisia 

tarkoitusperiä. Voidaan vain arvailla tekikö Moskovan Metsätieteellinen instituutti 

tilastotutkimusta Suomen vesistöjen uitoista, vai olisiko kirjeessä ensimmäisenä mainituilla 

johtohenkilöiden nimillä ja osoitteilla ollut muutakin käyttöä: tiedot olisivat tarpeen esimerkiksi 

etsittäessä porvareiden kätyreitä ja muita vastavallankumouksellisia suureen sosialistiseen 

yhteyteen liitetyssä Suomen kansandemokraattisessa tasavallassa. Tietenkään Suomi–

Neuvostoliitto-seuran kirjeessä ei välttämättä ole kyse tiedustelutietojen keräämisestä, kyse 

saattoi toki olla vilpittömästä yhteistyökumppanien etsinnästä. 

 

4.2. Työvoimasta pulaa 

 

Työvoimasta oli sodan päätyttyäkin edelleen pula. MARTTI ITKONEN kertoo myös 

Kemijoella olleen vuonna 1946 pulaa työvoimasta erityisesti erottelulla, johon vastattiin 

värväyskampanjalla. Tuloksena saatiin lähes tuhat miestä etelämpää Suomesta, lähinnä 

Pohjanmaalta, missä oli ITKOSEN mukaan työttömyyttä. ITKOSEN mukaan Pohjanmaan 

miesten työteho oli kuitenkin heikko, eivätkä miehet pysyneet työmaalla kuin lyhyen ajan, ja 

lopulta erottelussa oli käytettävä sotilaita elo- ja syyskuussa.135 Harmittavasti ITKONEN ei 

kerro tarkemmin mistä pohjalaismaakunnista työvoima oli, sillä pohjalaismaakunnissa 

uittaminen oli kuitenkin tuttua. 

 

Pyhäjoen uitosta vuodelta 1946 on säilynyt uittotilanneilmoitustaulukko, josta voidaan seurata 

työvoiman tarvetta ja saatavuutta: 

 

Taulukko 3. Pyhäjoen uittotilanneilmoitus vuodelta 1946 

Työvoima Tarve  Töissä  

 Väylillä Erottelulla Väylillä Erottelulla 

7.7.1946 

 

140 200 140 204 

                                                      
135 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen vuosikertomus 1946 ja 1947 PUA Hb:3. OMA; Itkonen 2001, 103; Vahtola 2003, 
383. 
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21.7.1946 

 

90 180 40 158 

10.8.1946 

 

70 152 85 152 

24.8.1946 

 

84 139 84 139 

7.9.1946 46 174 40 174 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittotilanneilmoitus 1946. PUA Hc:3. OMA. 

 

Taulukosta voidaan nähdä, että toimintakertomuksen mainitsema työvoimapula on ollut 

ankarimmillaan heinäkuun puolessa välissä, jolloin väylätöissä on ollut 50 hengen tarve. 

Muuten taulukko osoittaa jopa kiitettävää työvoiman saantia, joskin lukemat lienee täytetty 

samana päivänä. 

 

Sota-ajan työvoimapula päättyi Pyhäjoen Uittoyhdistyksen osalta uittokautena 1947.136 

 

Työvoiman käytöstä ja tarpeesta on myös säilynyt uittotilanneilmoitus: 

 

Taulukko 4. Pyhäjoen uittotilanneilmoitus vuodelta 1947 

Työvoima tarve  töissä  

 väylillä erottelulla väylillä erottelulla 

10.5.1947 100 15 111 15 

24.5.1947 367 20 367 20 

14.6.1947 321 150 312 150 

19.7.1947 273 5 273 5 

2.8.1947 108 96+54 naista 108 96+54 naista 

16.8.1947 100 85+54 100 85+54 

30.8.1947 128 82+38 128 82+38 

                                                      
136 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1947, PUA Hb:3. OMA. 
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23.9.1947   laitteiden purussa 10 ja kaluston kun-

nostuksessa 5 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittotilanneilmoitus 1947. PUA Hc:3. OMA. 

Taulukkoa tarkastellessa voidaan todeta että vuoden 1947 toukokuussa työvoimaa on ollut 

tarpeeksi, kesäkuussa hieman alle tarpeen. Elokuun ilmoituksessa on kirjattu sekä tarve- että 

työvoimasarakkeeseen ”96+54 naista”. Lieneekö erottelutyömaalla sitten ollut todella 54 naisen 

akuutti tarve, tai sitten uittotilanneilmoituksen tarve-sarakkeen käyttö on ollut harvinaista. 

Vertailtaessa työvoimalukuja vuosilta 1946 ja 1947 huomataan, että työvoimaa on ollut vuonna 

1947 käytettävissä paljon enemmän esimerkiksi heinäkuun aikana. 

 

Vuodelta 1947 on säilynyt Pyhäjoen Uittoyhdistyksen Haapavedellä pidetyn varppauslaiva 

Uiton ajopäiväkirja: Uitto-laivan huoltotyöt suoritettiin huhtikuun lopulla ja ensimmäinen 

ajopäivä oli 6. toukokuuta, jolloin laivan päällikkö merkinnän mukaan hinasi ohjepuomeja 10 

tuntia. Toukokuun 9. päivä työtunteja tehtiin seuraavasti: varppausta 15 tuntia ja hinausta 4 

tuntia, eli yhteensä 19 tuntia. Varppilaiva oli ajossa vuonna 1947 heinäkuun 1. päivään saakka 

lähes jokaisena viikonpäivänä, paitsi harvoina pyhäpäivinä kuten helatorstaina, helluntaina ja 

juhannuksena. Kesäkuun lopulla lauttausten loputtua alkoi uppopuiden keruu.137 Varppilaivan 

työntäyteinen kesä selittyy osaksi vuoden 1947 suurella puumäärällä, mutta myös laivan 

sijainnilla uittoväylän varrella: Haapavesi muodosti 4,5 kilometrin mittaisen huonovirtauksisen 

järvialueen Pyhäjoen uittoväylällä, jonka lauttauksen sujuminen vaikutti koko joen loppuosan 

uittoihin. 

 

Lauttauspäiväkirjan tapa eritellä varppaus ja hinaus tarkoittivat erilaisia työmuotoja: hinauksella 

tarkoitettiin työtä, jossa vene hinasi perässään tukkilauttaa tai muuta kuormaa. Varppauksella 

tarkoitettiin toista seuraavista työtavoista: ensimmäinen tapa oli laskea varppilaivan ankkurit ja 

kelata vaijeria vetäen lauttaa laivaa kohti, mikä MATTI SALON mukaan oli hankalaa kapeissa 

väylissä ja saaristopaikoissa. Toinen varppaustapa oli krapuvarppaus, missä ankkuri laskettiin 

ankkurivaijerin maksimimitan päähän ja kelattiin ankkurivaijeria veneen ollessa kiinni lautassa. 

                                                      
137 Haapaveden uittovene Uiton lauttauspäiväkirja 1947. PUA Hc:6. OMA 
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Näin vene kulki takaperin kuin rapu ja venettä sekä lauttaa oli helpompi ohjata. 138 

Lauttauspäiväkirja ei mainitse käytettyä varppaustapaa. 

 

Sodan päätyttyä uittotöiden perässä liikkuivat erikoisemmankin taustan omaavat henkilöt. 

Pyhäjoen uittoyhdistyksen nimeämätöntä johtohenkilöä lähestyi työnhakuasioissa 

yksityishenkilö 31. maaliskuuta dramaattisesti alkavalla kirjeellä:  

 

”Pääsin 22/3 vankilasta. Kuitenkaan en voi laillista tietä poistua maasta vaikkakin minulla on 

Ruotsista passi, sillä minulla on odotettava Korkeimman Oikeuden lopullista päätöstä ja voi sattua 

että se viipyy vuoden, ehkä toista.”  

 

Kirjeen kirjoittaja Kurt Teira kertoo kirjeessään olleensa aiemmin Kemi Oy:n palveluksessa, 

osaavansa käsitellä miehiä ja olleensa ulkotyöläinen koko ikänsä, mutta viimeiset kymmenen 

kuukautta ”istuneensa sisällä”. Teira päättää kirjeensä: ”Vankilassa olo tuli kalliiksi ja rahan 

tekoon pitää päästä.” Teira oli entinen ammattisotilas, joka oli osallistunut esimerkiksi vuonna 

1920 Lapin rajakomendantti Kurt Martti Walleniuksen johtamaan Petsamon retkikuntaan. 

Teira lienee ollut Valpon toimittamana valtion pahnoilla vanhoista synneistään, ehkä sodan 

lopun laajaan asekätkentään liittyen. Sota-aikana Kurt Teira oli ylennyt everstiksi asti. 139 

 

4.3. Jälleenrakentaminen vaatii raaka-aineita 

 

Sodan jälkeinen suomalainen yhteiskunta koki useita haasteita. Suomelle lankesi mittava 

sotakorvausten maksu, Lappi oli suureksi osaksi tuhottu ja useat kaupungit olivat kärsineet 

mittavia vahinkoja pommituksissa. Puoli miljoonaa sotilasta tuli saada siviilitöihin, 

luovutettujen alueiden siirtoväen yli neljäsataatuhatta henkeä täytyi asuttaa. 

Asuntorakentaminen ylittikin jo vuonna 1946 vuoden 1938 tason. Ulkomaankaupan ollessa 

                                                      
138 Haapaveden uittovene Uiton lauttauspäiväkirja 1947. PUA Hc:6. OMA; Salo 1989, 102. 
139 Kurt Teiran kirje 31.3.1948. Pyhäjoen Uittoyhdistykselle saapuneet kirjeet 1949. PUA Fa:10. OMA; Lehtola 
2012, 99; Vahtola 2003, 381; Westerlund 2004, 154. 
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jumissa piinasi maata myös mittava energiapula. Kaikki edellä mainitut syyt myötävaikuttivat 

Pyhäjoen ja Kalajoen vuosien 1946 ja 1947 suuriin uittoihin.140 

 

Vuoden 1946 uitto käsitti Pyhäjoella 253 114 tukkia ja 122 146,86 kuutiometriä pinotavaraa. 

Uittoyksikköinä määrä vastasi 3,33 miljoonaa, mikä oli lisäystä edellisvuoteen 1,24 miljoonaa 

uittoyksikköä. Myös osakasmäärä kohosi kahdeksaan, mikä oli suurin määrä sotien jälkeisessä 

uitossa. Yksi uittajista oli jälleen pika-asutuslain mukaisia tehtäviään hoitava Oulun läänin 

talousseuran pika-asutustoimisto, suurimman määrän taas uitti Rauma-Raahe Oy. Edellisenä 

vuonna uitto-osakkaaksi tullut Valtion Polttoainetoimisto Vapo uitti polttopuuta energiapulan 

lievittämiseksi. Selvitettäessä vuoden 1946 kustannuksia jotka olivat 19,8 miljoonaa markkaa 

havaittiin niiden nousseen 64 prosenttia edellisvuodesta. Pääpaino kustannusten noususta 

kuuluu vuoden 1946 voimakkaalle inflaatiokehitykselle vuoden 1946 inflaation ollessa 29 

prosenttia, mutta Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus mainitsee myös itse uiton 

kärsineen epäsuotuisista oloista: huhtikuussa voimakas kevättulva vaikeutti uittoa ja johti uiton 

keskeytymiseen muutamiksi päiviksi. Heinäkuussa vesi nousi taas ja kuljetti puita pois väyliltä. 

Uittoyhdistys myös suoritti perkauksia syksyn 1946 aikana seuraavan vuoden suuria purouittoja 

varten Pirnesojalla, Luonuanojalla, Kärsämänjoella, Jänisjoella ja Haudanjoella.  

 

Kalajoella vuosi 1946 oli myös poikkeuksellinen. Uittomäärä nousi edellisvuodesta 720 000 

uittoyksiköllä, tukkimäärän ollessa 286 604 ja pinotavaran määrän 82 771 kuutiometriä. Myös 

osakasmäärä nousi kuudesta yhdeksään, mikä oli sotien jälkeisen uiton suurin osakasmäärä. 

Suurimmat uittajat olivat A. Santaholma Oy sekä Oulu Osakeyhtiö. Myös Vapo uitti Kalajoella. 

Kalajoen uiton kustannukset nousivat Pyhäjokea enemmän, 78 prosenttia. Suurimmaksi syyksi 

mainitaan epäedullinen vesitilanne. Palkkatason nousuksi mainitaan 44,45 prosenttia. Uiton tilit 

saivatkin lopullisen muodon vasta marraskuun 30. päivä, kun poikkeuksellinen syystulva 

Kalajoessa hajotti uitosta talvehtimaan nostetut puutavaralanssit Rahkon suvannolla ja aiheutti 

jääpadon Tilvissuvannon yläpäähän.141 

 

                                                      
140 Vahtola 2003, 383, 385; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946 ja 1947, PUA Hb:3. OMA; 
Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1946 ja 1947, KaUA Hb:2. OMA. 
141 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1946. KaUA Ha:2. OMA. 
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Pyhäjoen vuoden 1947 uitto oli suuruudeltaan edellisen vuoden luokkaa. Uutta vuonna 1947 

yhdistyksen toiminnassa oli Siika- ja Kalajoen kanssa yhteinen uittopäällikkö Erkki Huhanantti. 

Tukkeja uitettiin 284 987 kappaletta ja pinotavaraa 87 666 kuutiometriä. Uittoyksikköjä kertyi 

3,03 miljoonaa ja kustannuksia uitosta 33,6 miljoonaa markkaa. Kustannusten nousu oli 

huikeat 65 prosenttia, kun uittomäärä laski 10 prosentilla. Toimintakertomuksessa kerrotaan 

sääolosuhteiden ollen huonoimpia miesmuistiin. Huhtikuun voimakkaan kevättulvan aikana 

vesimassat hajottivat puutavaravarastoja ja puita karkasi jokisuulta mereen. Toukokuun 

puolivälin jälkeen vedestä oli jo pula. Oulaisten alapuolella yhtäjaksoiset luoteistuulet 

vaikeuttivat uittoja ja heikentyneiden virtausten vuoksi uitto oli työlästä. Tuulet myös painoivat 

merivettä pois jokisuulta, minkä vuoksi erottelu täytyi välillä keskeyttää.142 

 

Kalajoen vuoden 1947 uitto kärsi myös sääolosuhteista. Edellisen vuoden marraskuussa 

syntyneet jääpadot ottivat vastaan kevään tulva-aallot ja levittivät puita useiden satojen metrien 

päähän rannasta sekä veivät mukanaan jokisuulle asti noin 55 000 kappaletta sahapuita ja 

pinotavaraa. Kuten Pyhäjoella, oli Kalajoellakin huhtikuun tulvien jälkeen vedestä pulaa 

toukokuun puoleen väliin mennessä, jolloin uittoa jouduttiin seisottamaan. Uittopäällikkö 

Huhanantti kertoo vuosikertomuksessa myös hankaluuksista työväen saannissa, kun 

keskeytetyt uitot oli täytynyt vesitilanteen äkillisen parantumisen johdosta saada käyntiin.143 

 

 

 

 

 

                                                      
142 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1947. PUA Hb:3. OMA. 
143 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1947. KaUA Ha:2. OMA. 
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5. ROMAHDUS JA LOPPU (1948–1953) 

 

Kuorma-autojen käyttö puun kuljetuksessa alkoi 1920-luvulla, jolloin Suomessa oli jo 

kohtalaisen laaja, mutta kunnoltaan vaatimaton maantieverkosto. Kuorma-autojen ja tiestön 

kehittämisellä puutavaran hankinta-alueet voitiin ulottaa yhä kauemmas. Kuitenkin vielä 1950-

luvulla nollarajan144 eli metsien taloudellisen käytön ulkopuolella oli noin viidennes Suomen 

metsistä, sillä metsäautoteiden rakentaminen alkoi toden teolla vasta sotien jälkeen. Tiestön 

kehittämistarve oli suuri, ja tieverkon riittämättömyyttä pidettiin taloudellisen kehityksen 

jarruna. Metsänparannuslain muutos vuonna 1948 mahdollisti metsänparannusvarojen 

saatavuuden myös metsäteiden rakentamiseen ja vanhojen teiden korjaamiseen. Vuodesta 1945 

eteenpäin teiden rakennuttajina Tie- ja vesirakennushallituksen ohella toimi myös 

maanviljelysinsinööripiirit sekä Metsähallitus. Suomalaisena erikoispiirteenä tieverkon 

rakentaminen toteutettiin pääosin työllisyystöinä ja siirtotyömailla, ja niiden saamat määrärahat 

kasvoivat voimakkaasti. Pelkästään vuosien 1948 ja 1949 välillä määräraha kasvatettiin 15-

kertaiseksi. Koska työttömyys oli 1950- ja 1960- luvulla oli suhteellisen suurta nimenomaan 

talvisin ja maaseudulla, tehtiin työllisyystöitä loppusyksystä kevääseen.145 

 

5.1. Maakuljetukset yleistyvät, hännänajo alkaa 

 

Koko maan vaatiessa raaka-aineita jälleenrakennukseen rakennettiin samanaikaisesti myös 

tieverkkoa. Muita tieverkon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä oli talviauraus, jonka piirissä 

oli läänin maanteistä puolet jo vuonna 1945. Talviajettavassa kunnossa oli 1950-luvulle 

tultaessa jo suurin osa tiestöstä. Vuonna 1948 maanteiden kunnossapito siirtyi 

kokonaisuudessaan Tie- ja vesirakennushallitukselle, jolloin kuntien ylläpidettäväksi jäi vain 

kylätiet. Pelto- ja metsäteiden ylläpito kuului maanomistajille. Pohjanlahden rannikkoa pitkin 

kulkevaa valtatie 8:aa parannettiin mittavassa hankkeessa Vaasan läänin rajalta Saloisiin 

vuodesta 1949 lähtien. Toista maantieliikenteen valtasuonta, Pyhäjoen ja Kalajoen 

uittoyhdistysten toiminta-alueella sijaitsevan Kärsämäen läpi kulkevaa 4-tietä parannettiin 

                                                      
144 Nollarajan ulkopuolelta hakattu puu oli omistajalleen tappiollista liiketoimintaa. 
145 Enbuske 2009, 306–308.; Pakkanen & Leikola 2011, 296–300, 314–315. 



64 

vuosina 1950–53. Vuosien 1945–1950 välillä kuorma-, paketti- ja erikoisautojen määrä kasvoi 

yli 66 prosenttia.146 

 

Pyhäjoen Uittoyhdistys uitti vuonna 1948 vain 96 752 tukkia ja 533 963 kuutiometriä 

pinotavaraa, mikä vastasi uittoyksikköinä 1,09 miljoonaa, eli vain 36 prosenttia edellisvuoden 

puumäärästä. Kustannukset yksikköä kohden olivat kuitenkin 2,24 markkaa kalliimmat. 

Kohonneet kustannukset johtuivat vähäisestä vesimäärästä, jonka vuoksi uittoa seisotettiin 

kahteen eri otteeseen, sekä merelle kevättulvan mukana karanneiden puiden 

keräyskustannuksista. Kohonneita kustannuksia pantiin vuosikertomuksessa myös 

lisääntyneiden autokuljetusten syyksi, mitkä Pyhäjoen Uittoyhdistyksen alueella sattuivat 

helpoimmin uitettavien väylänosuuksien varteen. Vuosikertomuksessa lienee totta toinen puoli 

ja toinen katkeruutta, kun Pyhäjoen Uittoyhdistyksessä on huomattu alkanut kehitys kesken 

kiivaan investointivaiheen. Siika- Pyhä ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnalle oli 

hankittu toimitalo Oulaisista edellisenä vuonna ja jatkettu vuonna 1948 Pyhäjoen perkausta 

522 000 markan kustannuksin. Lisäksi maaliskuussa oli haettu 3,5 miljoonan markan laina 

kalustohankintojen ja uittoväylätöiden rahoittamiseksi.147 

 

Työvoimaa Pyhäjoen uittoyhdistys käytti seuraavan ilmoituksen mukaan, josta huomataan 

töiden raju vähentyminen vuoteen 1947 verrattuna, jolloin esimerkiksi kesäkuussa väylillä oli 

töissä yli 300 henkeä, kun vuonna 1948 määrä on vain 107. 

 

                                                      
146 Enbuske 2009, 300–302; Perko 1977b, 391. 
147 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1948. PUA Hb:3. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan 
kokouspöytäkirja 30.3.1948. PUA Ca:3. OMA. 
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Taulukko 5. Pyhäjoen uittotilanneilmoitus 1948 

Työvoima tarve  töissä  

 väylillä erottelulla väylillä erottelulla 

17.4.1948 160  160  

8.5.1948 122  122  

5.6.1948 107 38+24 107 38+24 

2.7.1948 65 7, perkauksissa 12 60 7, perkauksissa 12 

24.7.1948 22 40+24 22 40+24 

21.8.1948 14 16+25 14 16+25 

23.9.1948   laitteiden purussa 10 kaluston kun-

nostuksessa 5 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittotilanneilmoitus 1948. PUA Hc:3. OMA. 

 

Kalajoen Uittoyhdistys esitti Metsähallitukselle lausunnon uittoväylän kunnosta sekä 

kunnossapitosuunnitelman lokakuussa 1948. Uittoyhdistys moitti esityksessään edelleen 

koskien perkausta ja totesi että uittoväylän kuntoon saaminen vaatisi niin suuria kustannuksia, 

että uittoyhdistyksellä ei olisi näitä mahdollisuutta kustantaa. Uittoyhdistys myös totesi että 

uitto oli käynyt päinsä aikaisemmin uittoväylän kunnosta huolimatta, koska kustannukset työlle 

olivat olleet alhaiset. Esityksessään uittoyhdistys totesi, että alati lisääntyvät 

maakuljetukset ”luonnollisten väylien” sijasta kohottivat uiton kustannuksia. Yhdistys myös 

vetosi uiton puolesta, koska se toisi yhdistyksen mukaan työtilaisuuksia seutukunnan 

väestölle. 148  Jo aiemmin uittoyhdistys oli kirjeessään Kalajoen hoitoalueen metsänhoitajalle 

korostanut uittoväylien merkitystä puutavaran kuljetusteinä. Uittoyhdistys uskoi, että 

maakuljetusten edullisuus olisi vain tilapäistä.149 Kuitenkin uittomäärän pudotus vuoden 1945 

2,3 miljoonasta uittoyksiköstä alle 900 000 uittoyksikköön vuonna 1948 kertoi karua kieltään:150 

Pyhäjoen ja Kalajoen uittojen lopullinen hännänajo oli alkanut. Vastaavaan aikaan Ii- ja 

Kemijoella uittojen volyymi pysytteli lähes sotia edeltävällä tasolla.151 

 

                                                      
148 Esitys uittoväylän kunnossapitosuunnitelmaksi. Kirje Metsähallitukselle 11.10.1948. KaUA Fa:4. OMA. 
149 Kirje Kalajoen hoitoalueen metsänhoitajalle 8.10.1948. KaUA Fa:4. OMA. 
150 Toimintakertomus 1948. KaUA Ha:1. OMA. 
151 Itkonen 1998, 139–140; Itkonen 2001, 228–229. 
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5.2. Osakkaiden määrä romahtaa 

 

Pyhäjoen uittoyhdistyksen osakasmäärä oli vuonna 1945 seitsemän osakasta, vuonna 1946 

kahdeksan ja vuosina 1947–1948 seitsemän osakasta, määrän tippuessa kolmeen vuonna 1949. 

Uitosta Pyhäjoella luopuivat Veitsiluoto Oy, Pohjanmaan Puu Oy, Rauma-Raahe Oy sekä 

Vapo. Jäljelle jäivät A. Santaholma Oy, Oulu Oy sekä Kristiinan Puu Osakeyhtiö. 

Osakasmäärän niukkuus ei ollut uutta, olihan vuonna 1933 myös uittanut vain kolme yhtiötä. 

Kalajoen Uittoyhdistyksen osakkuuksina kolme osakasta oli lähes tavanomainen määrä. Nyt 

kuitenkin myös puumäärät jatkoivat putoamistaan. Vuoden 1949 uitto oli ainoastaan 63,3 

prosenttia edellisvuoden puumäärästä: vaikka tukkimäärä kasvoi, tippui pinotavaran määrä 

37 788 kuutiometristä 8 901 kuutiometriin.152 

 

Vuoteen 1949 mennessä työvoimapula oli Pyhäjokialueella vaihtunut kausittaiseen 

suurtyöttömyyteen. Puunjalostusteollisuuden vienti väheni maailmankaupan suhdanteiden 

huononnuttua. Maataloustöiden rytmiin kuuluvaa joutoaikaa eli luppoaikaa kylvökautta tai 

korjuukautta odotellessa ei enää ollut – pienet tilat eivät enää tuottaneet tarpeeksi. Oli rahan 

puute, köyhyys. Pyhäjoen uittoyhdistys näki työttömyystöissä keinon parantaa uittoväyliensä 

kuntoa, ja päätti 31. maaliskuuta käydyssä kokouksessaan esittää Kulkulaitosten ja Yleisten 

töiden ministeriölle suunnitelmansa Pyhäjoen erottelulta jokisuulle johtavan veneväylän ja 

jokisuulta merelle johtavan laivaväylän perkaamisesta. Suunnitelma hyväksyttiin ministeriössä 

sellaisenaan. Uittoväylän perkaukset toimitettiin lopulta pitkin Pyhäjokea, mutta korkean veden 

vuoksi vain niillä kohti, missä poistettavan maan ja kiven määrä oli suurimmillaan. Valtion 

taholta Pyhäjoen uittoväylän perkaukset nähtiin hyvänä keinona helpottaa työttömyyttä. Tie- ja 

vesirakennushallituksen Oulun piirissä oli töissä 6 400 henkeä keväällä 1949, mikä talvella 

1949–50 kohosi 9 200 henkeen. Joulukuussa lähes 60 000 ihmistä ympäri Suomea oli 

ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.153 

 

Vuodesta 1949 lähtien Kalajoessa uitti ainoastaan A. Santaholma Oy. Puutavaran määrä tippui 

vuonna 1949 49 prosenttiin vuoden 1948 uitosta, määrän ollessa 62 081 tukkia ja 4 183 
                                                      
152 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1949. PUA Hb:3. OMA. 
153Pyhäjoen Uittoyhdistyksen johtokunnan kokouspöytäkirjat 31.3.1949 ja 10.9.1949. PUA Ca:3. OMA; Pyhäjoen 
Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1949. PUA Hb:3. OMA; Nenonen 2006, 10, 14, 17. 
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kuutiometriä pinotavaraa, 406 867 uittoyksikköä. 154  Uittoyhdistyksen tarkoitus 

uittokustannusten jakajana sekä alueen uittoja valvovana ja toteuttavana yhdistyksenä oli nyt 

lakannut. Rahaa uittoyhdistyksen yleiskulujen toimittamiseen maksoi vain yksi liikeyritys ja 

johtohenkilöt olivat A. Santaholma Oy:n työntekijöitä. Lisäksi uittoyhdistyksen 

yhteisjohtokunnan pääpaikka ja uittopäällikkö sijaitsivat Oulaisissa. Santaholma myös suoritti 

uittomaksunsa Pyhäjoen uittoyhdistykselle, minkä johdosta kustannusten jakoperusteista 

käytiinkin keskusteluja yhteisjohtokunnan kokouksessa tammikuussa 1950.155 Ainoa syy, miksi 

kaikki uittotoiminta piti edelleen hoitaa yhdistysten kautta, oli lääninhallituksen laatima vuoden 

1927 Kalajoen vesistön uittosääntö. Santaholman konttorissa oltiin järjestelyyn varmasti 

tympääntyneitä, vaikka Santaholman työntekijät olivat yhdistystä pääasiassa vuosikaudet 

pyörittäneetkin. 

 

5.3. Kalajoen ja Pyhäjoen uiton loppu 

 

Vuosina 1950 ja 1951 Santaholman toimittamien uittojen määrä Kalajoella kasvoi vielä 

727 043:n ja 865 649:n uittoyksikköön, sisältäen 150 000 tukkia vuonna 1950 ja 106 000 tukkia 

vuonna 1951, mutta vuonna 1952 yhdessä Haapajärven Saha Oy:n kanssa toimitettu uitto 

käsitti vain 23 793 tukkia ja 10 549 kuutiometriä pinotavaraa, 346 759 uittoyksikköä. Tämä 

vaatimaton määrä puutavaraa kahden eri yrityksen uittoina oli viimeinen toimitettu uitto. 

Toimintakertomuksen mukaan uitto sujui hyvin riittävän veden turvin, ja erottelu saatiin 

toimitettua 17.6. Seuraavassa kuviossa on esitetty Kalajoen uittojen kehitys vuosina 1946–1952 

156: 

 

                                                      
154 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomus 1949. KaUA Ha:2. OMA. 
155 Siika-, Pyhä ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 27.1.1950. SPKA Ca:1. OMA. 
156 Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1950–1952. KaUA Ha:2. OMA. 
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Kuvio 7. Kalajoen uittomäärien kehitys ja uittokustannukset vuosina 1946–1952 
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Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1945–1952. KaUA Ha:2. OMA. 

 

Vuoden 1953 maaliskuussa Haapajärven Saha Oy:n johtaja Uuno Leppälä lähetti Kalajoen 

uittoyhdistykselle kirjeen: 

 

 Haapajärven Saha oy 26/03/1953  

 

Kun Kalajoen latvajokia molemminpuolin nykyään jo kulkee valmiita ja uusia autoteitä on 

rakenteilla ja suunnitteilla niin katsomme että Kalajoen latvavesistöissä, joiden piiriin sahamme 

raaka-ainealueet kuuluvat, ei enää uitot voi tulla koskaan kysymykseen, minkä johdosta 

sanoutumme irti Kalajoen uittoyhdistyksen jäsenyydestä, ja pyydämme vapautusta heti. 

 

Haapajärven Saha Oy 

Uuno Leppälä157 

 

                                                      
157 Haapajärven Saha Oy:n kirje Kalajoen Uittoyhdistykselle. KaUA Fa:1. OMA. 



69 

Kirje kertoi lyhykäisyydessään kaiken sen mihin oli tultu. Kalajoen uittoyhdistyksen alueella 

oleva tieverkko oli vuoteen 1953 mennessä kasvanut niin kattavaksi, että vesistöjä ei enää 

kannattanut käyttää puutavaran kuljetukseen. MATTI ENBUSKE esittää teoksessaan Pohjois-

Pohjanmaan ympäristöhistoria autojen kasvaneen merkittäväksi tekijäksi puutavarankuljetuksissa 

vesi- ja rautateiden rinnalle vasta 1960-luvulla, mutta ainakin paikallisesti Pyhäjoen ja Kalajoen 

osalta autot ajoivat vesi- ja rautateiden ohi jo 1950-luvulla. Kalajoen Uittoyhdistyksen viimeiset 

itsenäiset toimintavuodet olivat lähinnä omaisuuden myyntiä velkojen kattamiseksi sekä 

sopimista asioiden hoidon siirrosta muualle. Viimeisen kokouksen hyvänä työnä Kalajoen 

Uittoyhdistys päätti maksaa edesmenneen uittopäällikkö kapteeni V. Erikkilän leskelle 

eläkeavustuksena 100 000 markkaa.158 

 

Pyhäjoessa uitettiin vuonna 1950 107 477 tukkia ja 2 943 kuutiometriä pinotavaraa 5,09 

miljoonan markan hinnalla. Uittajina olivat A. Santaholma Oy, Oulu Oy sekä Kristiinan Puu 

Oy. Vuosi 1950 oli myös Antti Immosen viimeinen vuosi Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 

toiminnassa. Vuoden 1949 syksyllä aloitetut suuret vara- eli työttömyystyöt Pyhäjoella jotka 

kestivät kevättalvelle 1950. Työvoimaa oli koko talven paikalla yli 100 miestä ja korkeimmillaan 

helmi-maaliskuussa 153. Vuonna 1951 uitettiin 122 410 tukkia ja 10 129 kuutiometriä 

pinotavaraa hintaan 8,18 miljoonaa markkaa. Kevät oli myöhässä kolme viikkoa ja 

tuuliolosuhteet jälleen kerran vaikeat. Vuoden 1952 uitto oli enää ainoastaan 63 164 tukkia ja 

8 074 kuutiometriä pinotavaraa, hinnaltaan 6,2 miljoonaa markkaa. Pyhäjoen uiton loppu koitti 

vuotta myöhemmin, vuonna 1953. Viimeisenä uittovuonna Kristiinan Puu Osakeyhtiö uitti 

42 398 tukkia. Seuraavassa taulukossa on esitelty Pyhäjoen Uittoyhdistyksen uittamia 

puumääriä vuodesta 1945 vuoteen 1953 saakka.159 

 

                                                      
158 Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.8.1956 KaUA Ca:3. OMA; Enbuske 2009, 300. 
159 Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1950–1953. PUA Hb:3. OMA. 
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Kuvio 8. Pyhäjoen uittomäärien kehitys ja uittokustannukset vuosina 1946–1953 
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Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen toimintakertomukset 1945–1953. PUA Hb:3. OMA. 

 

5.4. Hännänajon päätös 

 

Kalajoen viimeisin uitto oli uitettu vuonna 1952 ja Haapajärven Sahan johtajan Uuno Leppälän 

kirjeen sisältö lienee ollut uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan jäsenten tiedossa: uiton 

jatkaminen ei ollut enää kannattavaa, ja yhdistys oli sitä pyörittäville puutavarayhtiöille vain 

taakkana. Yhdistysten purkaminen aloitettiin yhteistoimintatasolta. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 

johtokunnan kokous päätti esittää yhteistoiminnan purkamista 22.6.1953, koska uittotoiminta 

oli käynyt niin vähäiseksi. Siika- Pyhä ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunta päätti 

samana päivänä lopettaa yhteistoiminnan ja sanoa uittopäällikön ja konttoripäällikön irti 

31.8.1953 lähtien. Kokouksessa päätettiin myös arkistomateriaalin jakamisesta seuraavasti: 

Siikajoen uittoyhdistyksen arkiston ottaisi haltuunsa Ruukki Oy, Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 

arkiston Oulu Oy ja Kalajoen Uittoyhdistyksen arkiston A. Santaholma Oy. Vielä 11. elokuuta 

1953 käydyssä kokouksessa A. A. Kaurila esitti yhdistysten toiminnan muuttamista 

yhdistämällä Pyhäjoen ja Kalajoen uittoyhdistykset Siikajoen Uittoyhdistykseen ja Pyhäjoen ja 

Kalajoen omiksi piireikseen. Hanketta ei toteutettu. Yhteisjohtokunnan yhteinen omaisuus 

huutokaupattiin 12. syyskuuta 1953 ja Oulaisten toimitalo myytiin 4,3 miljoonan markan 
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hinnasta Oulaisten nimismiehelle Väinö Isolalle. Ainoana toimivana yhdistyksenä kolmesta 

Siikajoen Uittoyhdistys jäi toimittaman oman alueensa uittoja aina vuoteen 1963 saakka.160 

 

Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistykset tekivät kesäkuun 14. päivä 1956 kumpikin sopimuksen 

Iijoen uittoyhdistyksen kanssa, jonka nojalla kaikki Pyhäjoen ja Kalajoen uittoyhdistyksen 

omaisuus ja asiakirjat siirtyivät Iijoen Uittoyhdistyksen hallintaan. Iijoen Uittoyhdistys otti 

myös vastatakseen kaikista Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten sitoumuksista ja muista 

maksuvelvollisuuksista. Sopimuksen mukaan tulevaisuudessa järjestettävät uitot jäivät myös 

Iijoen Uittoyhdistyksen vastuulle.161 

 

Pohjois-Suomen vesioikeus aloitti viimein 14.1.1970 toimenpiteet Pyhäjoen ja Kalajoen 

Uittoyhdistysten lakkauttamisesta: vesioikeus määräsi Pentti Santaholman, Veikko 

Lammassaaren ja O.E. Hyypän hoitamaan Pyhäjoen ja Kalajoen uittoon liittyviä asioita 

vuoteen 1974 asti, kunnes vesioikeuden päätöksellä 6.2.1974 Pyhäjoen lauttaussääntö kumottiin 

ja valitusajan päätyttyä 8.4.1974 päätös tuli lainvoimaiseksi. Kalajoen lauttaussääntö kumottiin 

vesioikeuden päätöksellä 16.10.1974, päätöksen tullessa lainvoimaiseksi 16.12.1974. Samat 

toimitsijat päättivät kokouksessaan 28.10.1974 lakkauttaa Pyhäjoen Uittoyhdistyksen. 162 

Pitkään jatkunut hännänajo oli päättynyt. 

                                                      
160 Siika-, Pyhä ja Kalajoen Uittoyhdistysten yhteisjohtokunnan kokouspöytäkirja 22.6.1953 ja 28.8.1953. SPKA 
Ca:1. OMA; Turunen 1983, 180. 
161 Kalajoen Uittoyhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.8.1956 KaUA Ca:3. OMA; Pyhäjoen Uittoyhdistyksen 
tekemä sopimus Iijoen Uittoyhdistyksen kanssa 14.6.1956. PUA Hc:2. OMA. 
162 Vesioikeuden määräämien Kalajoen ja Pyhäjoen Uittoyhdistysten toimitsijoiden kirje Iijoen Uittoyhdistykselle 
5.9.1972. IUA Hj:2. OMA; Pyhäjoen ja Kalajoen Uittoyhdistysten toimitsijoiden kokouspöytäkirja 28.10.1974. 
IUA Hj:2. OMA. 
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LOPPULAUSE 

 

Pyhäjoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1924 ja Kalajoen uittoyhdistys vuonna 1927 vuoden 

1902 vesilain velvoittamina koordinoimaan alueidensa uittoja. Lyhyiden, vuodesta kahteen 

kestäneiden aloitusvaiheiden jälkeen kumpikin uittoyhdistys alkoi toimia sääntöjensä 

edellyttämällä tavalla. Uittoyhdistysten jäseninä toimivat vesistöjen kaikki uittajat yksityisistä 

liikemiehistä suuriin puutavarayhtiöihin, uittoyhdistyksen jäsenyyden ollessa uittajalle 

pakollinen. Uittoyhdistyksen pakollinen jäsenyys oli samalla myös mahdollisuus pienempien 

puumäärien uittajille, sillä aikaisemmin suuret puutavarayhtiöt olivat etulyöntiasemassa 

uittoväylien kulkuoikeuksia vallattaessa. Uittoyhdistysten toimintaa tarkasteltaessa voidaan 

todeta toiminnan olleen edullista päätäntävallan puolesta suurimmille uittajille, sillä 

uittoyhdistysten päätäntävalta jakautui uitetun puumäärän mukaan. Vuodesta toiseen alueen 

suurimmilla uittajilla oli siis tosiasiallinen päätäntävalta yhdistyksen asioissa. Pyhäjoella 

voimakkaimpia nimiä olivat kiistatta A. Santaholma Oy sekä Oy Yhtyneet Sahat, myöhemmin 

Rauma-Raahe Oy. Kalajoella uiton ykkösnimi oli alusta loppuun asti A. Santaholma Oy. 

Päätäntävallan omaavat joutuivat kuitenkin yhdistyksen maksumiehiksi, sillä he myös vastasivat 

yhdistyksen kuluista suhteellisesti suurimmalla osalla. 

 

Uittoyhdistyksen jäsenyys tiesi jäsenyritykselle lisäkuluja ja ylimääräistä työtä varsinaisen 

liiketoiminnan lisäksi, mutta se toi mukanaan myös etuja. Suurempana yrittäjien 

yhteenliittymänä yhdistyksen kannanotoilla ja julkilausumilla oli enemmän painoarvoa vesien 

käyttöä koskevissa asioissa kuin yksittäisellä yrityksellä. Saha- ja puunjalostusteollisuuden 

merkitys oli Suomen viennille myös äärimmäisen tärkeä, jolloin uiton etua ajettiin voimakkaasti 

sekä uittajien että muiden tahojen toimesta. Uittoyhdistyksen aseman voidaan jopa katsoa 

olleen hyvä, sillä sen perustajana oli lääninhallitus, eli korkea valtion viranomainen.  

 

Uittoyhdistykset toimivat alueellansa myös tosiasiallisina työnantajajärjestöinä. Uittoyhdistyksen 

kokous päätti alueensa uittopalkoista ja näin muodosti siis palkkakartellin, jolle ei ollut 

tasavertaista neuvottelukumppania. Puutavarayhtiöiden yhteisesti sopimat taksat vaikuttivat 

palkkoihin palkkatasoa hillitsevästi ja pula-aikana palkat painettiin alas. Uittoyhdistysten 

maksamien palkkojen ja palkkakehityksen tutkiminen oli tässä tutkimuksessa kuitenkin 
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haastavaa aineiston huonon saatavuuden vuoksi. Ympäröivän yhteiskunnan osana 

uittoyhdistykset järjestivät yhden vuoden merkittävimmistä tapauksista – uitto vilkastutti 

kaupankäyntiä ja elävöitti jokivarren maisemaa niin hyvässä kuin pahassa. Tämän tutkimuksen 

lähdeaineiston avulla uittoyhdistysten ”metsäherrojen”, tukkilaisten ja jokivarren asukkaiden 

keskinäisiä suhteita ei kuitenkaan päästy kattavasti tarkastelemaan tai arvioimaan. Sopivampi 

tapa olisi toteuttaa kattavampi lehdistö- ja haastattelututkimus. 

 

Pyhäjoen ja Kalajoen uitoilla oli alueellaan tärkeä työllistämisvaikutus, uittotyön tuodessa 

kausittaista lisäansiota alueen maatalousvaltaiselle väestölle, sekä tarjoten vakituiset työpaikat 

kapealle runkohenkilöstölleen. Uittotyö oli usein myös nuorten ensimmäinen palkkatyö 

kotitöiden ulkopuolella. Pyhäjoen Uittoyhdistys myös järjesti väylänperkausurakoina 

työttömyystöinä suurtyöttömyyden iskiessä vuodesta 1948 alkaen. Työn kausiluontoisuuden 

vuoksi ja alueen maatalousvaltaisen väestöpohjan vuoksi uittotyöntekijät eivät Pyhä- ja 

Kalajokilaaksoissa olleet kovinkaan järjestäytyneitä ammattiosastoiksi, jolloin työväen 

vaatimukset palkka- ja työehdoissa jäivät vähäisiksi, tai niitä ei juuri esiintynyt, poikkeuksina 

vuoden 1929 Pyhäjoella tapahtunut lakko, sekä Pyhäjoen uittoyhdistyksen työväen vuonna 

1946 esittämät useat palkankorotusvaatimukset. Yhteisuiton aika Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa 

osui myös työväenliikkeelle epäsuotuiseen aikaan vuodesta 1930 eteenpäin. Kommunistisen 

työväenliikkeen toiminnan tullessa uudelleen mahdolliseksi vuonna 1944, kääntyi yhteisuitto jo 

laskusuuntaansa vuodesta 1948 alkaen. 

 

Vuoden 1939 alusta asti vaikuttanut kansainvälinen tilanne ja syksyllä 1939 alkanut toinen 

maailmansota sekä Suomen joutuminen sotaan vaikuttivat uittoihin suoraan. Maailmansota 

keskeytti sekä Suomen tieverkon, että autoistumisen kehityksen useiksi vuosiksi. Tällöin 

nousivat uittoväylät Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa jälleen tärkeään rooliin puukuljetuksia 

hoidettaessa ja rakennus- ja energiapuun tarvetta tyydyttäessä. Työvoimana sota-ajan uitossa 

käytettiin naisia, lapsia ja vanhuksia asekuntoisten miesten ollessa rintamalla, mikä vaikutti 

negatiivisesti työtehoon ja tuloksiin. Uiton järjestäminen poikkeusoloissa oli hankalaa ja kallista 

alituisen työvoimapulan, elintarvikepulan, säännöstelyn sekä sotavuosille osuneiden 

epäsuotuisten uittosäiden vuoksi. 

 



74 

Sotien jälkeisinä vuosina uitto koki väliaikaisen elpymisen kotimaan suuren rakennus- ja 

polttopuukysynnän vuoksi. Uittoyhdistykset tekivät suuria investointeja uittoväyliin ja kehittivät 

omaa organisaatiotaan. Samalla uitto kärsi kuitenkin työvoimapulasta. Pyhäjoen ja Kalajoen 

uiton suurimmiksi ongelmiksi muodostuivat väylien pienuus ja säiliöjärvien puute, minkä 

vuoksi uitolla ei pystytty kuljettamaan tarpeeksi suuria puumääriä edes uittoväyliä 

parantelemalla. Sotien jälkeen väylänperkaustöiden kustannukset nousivat uittoyhdistyksille 

liian korkeiksi. Väyläperkauksia tehtiin kummassakin jokilaaksossa vuosittain, mutta kattavaa 

kuvaa väylänperkauksista ei käytetyn lähteistön avulla pysty luomaan. Myöskään kysymykseen 

väylänperkausten suhteesta maatalouteen ja jokivarren muuhun maankäyttöön ei voitu 

käytetyillä lähteillä selvittää. Osa perkaustöistä järjestettiin hätäaputöinä, mutta liian myöhään 

kääntääkseen uiton kannattavaksi. Vesistöt olivat liian alttiita sääolosuhteille, joiden 

kehittyminen parempaan tai huonompaan suuntaan vaikutti suoraan puun lopulliseen hintaan, 

mikä sai varmasti alueen sahaliikkeet harkitsemaan maakuljetuksiin siirtymistä.  

 

Lopullinen isku uitolle oli sotien jälkeen voimakkaasti kasvanut ajoneuvokanta, vuonna 1949 

alkanut epäsuotuisa suhdannekehitys, sekä alati tihenevä ja laadultaan paraneva tieverkko. 

Paikallisten sahaliikkeiden siirryttyä 1940-luvun lopulta lähtien suurimmalta osalta 

maantiekuljetukseen ei uittoyhdistystoimintakaan ollut enää tarkoituksenmukaista, kun 

kummankin uittoyhdistyksen viimeisinä toimintavuosina jäsenenä oli ainoastaan A. Santaholma 

Oy. Maantiekuljetusten suurimpina etuina olivat sen ympärivuotinen käytettävyys, nopea 

reagointikyky ja joustavuus, sekä paremmin ennakoitavissa oleva hintakehitys. Kalajoen 

viimeinen yhteisuitto uitettiin vuonna 1952 ja Pyhäjoen viimeinen yhteisuitto vuonna 1953, 

jonka jälkeen yhdistykset voitiin purkaa viimein vuonna 1974. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Pyhäjokilaakson ja Kalajokilaakson vesistöt 

 

 



 

LIITE 2. Kalajoen Uittoyhdistyksen vuoden 1928 uittojärjestys 

 

6 § Wuoden uitot päätettiin toimittaa seuraavasti: 

Siiponjoessa: 

Wäinö Kuru toimittaa sanotussa joessa puutavaroittensa uiton yksinään ja omalla kustannuksellaan. 

 

Siiponjoessa: 

Wäinö Kuru toimittaa sanotussa joessa puutavaroittensa uiton yksinään ja omalla kustannuksellaan, 

 

Wääräjoessa: 

Keski-Pohjanmaan Saha- ja Mylly Oy toimittaa uittonsa sanotussa joessa yksinään ja omalla kustannuksellaan. 

 

Kalajoessa: 

1) A Santaholma Oy uittaa ensinnä kaiken puutavaransa Ala-Wieskasta jokisuulle 
2) A Santaholma ja F A juselius A B uittavat yhteisesti tukkinsa alkaen ko. yhteisuitto Pidisjärven alapäästä 

( Sikosen vastuu) jokisuulle, 
 

Kalajanjoessa: 

1) Juselius(kaikki) 
2) Enkvist(Niiniojalta (alauitto) 
3) Kymi-yhtiö (kaikki) 
4) Grannas & Lindahl (kaikki) 
5) Savenius (alauitto) 
6) Haapajärven Saha Oy (alauitto Räyhänjoelta) 
7) Sorjonen(kaikki) 
8) Enqvist (2:nen uitto) 
9) Haapajärven Saha Oy (yläuitto Reisjärveltä) 
10)  Savenius ( yläuittonsa kanssa) Reisjärveltä 

 

Hinkuanjoella: 

uittaa puunsa Haapajärven Saha Oy yksinään 

 

 

 

 

 

Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 29.3.1928. KaUA Ca:1. OMA.



 

LIITE 3. Pyhäjoen uittopiirit 1927 

Liite vuosikokoukseen 28/12/1927 12§ään. 

 

5 § 

 

Tilityksen ja uittotöiden helpoittamiseksi jaetaan uittoväylä seuraaviin piireihin: 

 

1.Jokisuun erottelu (Pohjanhaara Kittilänkari alle Etelänhaara Kivikonnokaan) 

2.Jokisuun erottelu – Rookin vastuu 

3.Rookin vastuu – Tähjänjoen suu. 

4. Tähjänjoen suu – Viirelänojan suu. 

5. Viirelänojan suu – Vaikonojan suu. 

6.Vaikonojan suu – Oulaistenojan suu. 

7.Oulaistenojan suu – Hussankosken niska. 

8.Hussankosken niska – Pokelan vastuu (Erottelupiiri) 

9.Pokelan vastuu – Ollilanojan suu. 

10.Ollilanojan suu – Salonpään vastuu. 

11. Salonpään vastuu – Haapaveden alapää. 

12. Haapaveden alapää – Jokitulkku (Erottelupiiri) 

13. Jokitulkku – Kiimalan vastuu. 

14. Kiimalan vastuu – Haudanjoen suu. 

15. Haudanjoen suu – Lohvanjoen suu. 

16. Lohvanjoen suu – Pyhäjoen niska (Pyhäjärven alapää) 

Tämän piirijoen voi yhdistys kuitenkin kokouksessaan tarpeen mukaan muuttaa, mutta on muutokselle haettava 

Maaherran vahvistus. 

 

Lähde:  Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokouksen pöytäkirja 28.12.1927. PUA Ca:1. OMA.



 

LIITE 4. Uittajien edustajat Pyhäjoen Uittoyhdistyksen hallintoelimissä 

 

Johtokunnan puheenjohtaja  Yhtiö    Vuodet   

Antti Immonen    Oy Yhtyneet Sahat , Raahe Oy 1924–1940 

Harri Lehos    Raahe Oy, Rauma-Raahe Oy 1941, 1943–1944 

Lauri Kallinen    Siikajokilaakson Metsä Oy  1942 

T. Outa     -    1945–1947 

Pentti Santaholma    A. Santaholma Oy   1948–1956 

 

Johtokunnan jäsenet   Yhtiö    Vuodet   

Teuvo Sandell    Metsähallinto   1924–1926 

Iivari Wuorinen    F. A. Juselius Ab   1924–1929 

Ilmari Anttila    Metsätalous Osuuskunta 

     Pyhäjoki r.l., Siikajokilaakson 

Metsä Oy, Metsähallinto  1927–1928, 1930, 1956 

Antti Hongell    A. Santaholma Oy   1929–1932, 1935–1939 

Lauri Kallinen    Siikajokilaakson Metsä Oy  1931–1939, 1943 

Antti Väätäinen    A. Santaholma Oy   1940 

B. Lindroos    -    1941 

Eero Santaholma    A. Santaholma Oy   1940–1941 

Harri Lehos    Raahe Oy, Rauma-Raahe Oy 1942 

Pentti Santaholma    A. Santaholma Oy   1942–1947 

A. A. Kaurila    Oulu Oy    1944–1956 

O. Vartiainen    -    1948 

 

 

Pyhäjoen Uittokalusto Oy:n 

johtokunnan jäsenet   Yhtiö    Vuodet   

Antti Immonen (pj.)   Oy Yhtyneet Sahat   1926–1930 

Iivari Wuorinen    F.A.Juselius Ab   1926–1930 



 

Ilmari Anttila    Metsätalous Osuuskunta 

     Pyhäjoki r.l.   1926–1929 

Lauri Kallinen    Metsätalous Osuuskunta 

     Pyhäjoki r.l.   1930 

 

 

Yhteisjohtokunnan jäsenet  Yhtiö    Vuodet   

T. Outa     -    1947 

Aaro Rämä    -    1947 

O. Vartiainen    -    1948–1949 

B. Lindroos    -    1948 

J. Nikula     -    1949 

 

Uittopäällikkö / uittopäälliköt  Yhtiö    Vuodet   

V. Peltoperä    Pyhäjoen Uittoyhdistys  1925 

Hermanni Pirttisalo   Pyhäjoen Uittoyhdistys  1925 

Aksel Nyström    Pyhäjoen Uittoyhdistys  1926–1930 

Antti Immonen    Oy Yhtyneet Sahat,   1931 oto. 

Raahe Oy, Rauma-Raahe Oy 1932–1946 

apulaisuittopäällikkönä  1947–1950 

Erkki Huhanantti    Siika-, Pyhä- ja Kalajoen  

uittoyhdistysten yhteisjohtokunta 1947–1951 

Reino Porkka     ”    1951 

J. Nikula     Pyhäjoen Uittoyhdistys  1955-1956 

 

 

 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen  jäsenkokousten pöytäkirjat 1924-1933. PUA Ca:1. OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1924–1942. PUA  Ca:2. 

OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1942–1953. PUA Ca:3. OMA.; Johtokunnan pöytäkirjat 1956. PUA Ca:4. OMA; Pyhäjoen uittoyhdistyksen 

toimintakertomukset 1925–1927, 1928–1938, 1939–1953. PUA Hb:1-3. OMA.



 

LIITE 5. Uittajien edustajat Kalajoen Uittoyhdistyksen hallintoelimissä 

 

Johtokunnan puheenjohtaja  Yhtiö    Vuodet   

Iivari Vuorinen    F.A. Juselius AB   1927–1928 

Antti Hongell    A. Santaholma Oy   1929–1942 

Eero Santaholma    A. Santaholma Oy   1943 

Pentti Santaholma    A. Santaholma Oy   1944–1956 

 

Johtokunnan jäsenet   Yhtiö    Vuodet   

Antti Hongell    A. Santaholma Oy   1927–1928 

Hjalmar Ruotzi    Haapajärven Saha Oy  1927–1929 

Oskar Syrjälä     F.A. Juselius AB   1929 

Heikki Vihanta    Eriksson & Co.   1930–1931 

Ilmari Anttila    Metsätalousosuuskunta Pyhäjoki r.l. 1930, 1953–1956 

Eero Santaholma    A. Santaholma Oy   1931–1942, 1949–1952 

August Kantonen    -    1932 

Lauri Heikinheimo    Metsähallinto   1933–1935 

August Vuorela     Nivalan Saha ja Mylly  1936–1940 

Martti Uunila    Pohjanmaan Puu Oy  1941–1942 

Sanfrid Tokola    Pohjanmaan Puu Oy  1943 

V. Erikkilä    -    1943 

A. A. Kaurila     Oulu Oy    1944–1947, 1953–1956 

B. Lindroos    Pohjanmaan Puu Oy  1944–1949 

 

Yhteisjohtokunnan jäsenet  Yhtiö    Vuodet   

Pentti Santaholma    A. Santaholma Oy   1947–1956 

B. Lindroos    Pohjanmaan Puu Oy  1947 

Eero Santaholma    A. Santaholma Oy   1948–1952 

 

 



 

Uittopäällikkö    Yhtiö    Vuodet   

Hjalmar Ruotzi, Hinkua-Haapajärvi   Haapajärven Saha Oy  1928 

August Wuorela, Kalajokisuu   Oy Pohjan Sahat,   1928 

Väinö Kuru, Sievi    Väinö Kuru   1928 

August Wuorela    Oy Pohjan Sahat   1929 

August Kantonen    A. Santaholma Oy   1930–1931 

Wäinö Niemelä    ”    1931 

Wäinö Niemelä, Kalajoki   ”    1932 

Nikolai Rahkola, Vääräjoki   ”    1932 

Wäinö Niemelä    ”    1933–1938 

Kalle Kärje    ”    1939–1943 

V. Erikkilä, E. Huhanantti   Siika-, Pyhä- ja Kalajoen  

uittoyhdistysten yhteisjohtokunta 1946 

E. Huhanantti, V. Erikkilä    ”     1947–1950 

E. Huhanantti, Reino Porkka   ”     1951 

Reino Porkka, V. Erikkilä    ”    1952 

V. Erikkilä     ”     1953–1956 

Olavi Isopahkala (oto)   A. Santaholma Oy   1956 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen  jäsenkokousten pöytäkirjat 1927-1945. KaUA Ca:1. OMA; Johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1927–1945. 

KaUA  Ca:2. OMA; Jäsenkokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1953–1956. KaUA Ca:3. OMA.; Toimintakertomukset ja 

uittotilastot 1932–1939. KaUA Ha:1. OMA; Toimintakertomukset 1943–1956. KaUA Ha:2. OMA. 



 

LIITE 6. Pyhäjoen uittajat vuosina 1925–1953 

 
Uittaja 

 
 

Vuosina 

Oy Yhtyneet Sahat 1925–1939 

F.A. Juselius Ab 1925–1928 

Metsätalous Osuuskunta Pyhäjoki r.l 1925–1929 

A. Santaholma Oy 
 
 

1925–1932 
1934–1939 
1941–1952 

Ab Himango & Ylivieska 
 

1925 
1927 

Metsähallitus 
 
 

1925 
1932 
1938 

Flens Skogsbyrå 
 

1925–1926 
1930 

Haapaveden Sähkö Oy 
 

1925–1928 
1934–1937 

Matkanivan Saha 1925 

Hj. Hilden 1925 

Wilh. Schauman Ab 1926–1931 

Wille Soukka 1926–1927 

Osakeyhtiö Pohjan Sahay 1929–1931 

Einar Vasenius 1928 

Ilmari Halonen 1929 

Maanviljelijäin Mylly Oy 1929 

Siikajokilaakson Metsä Oy 
 

1930–1938 
1940–1942 

V. Kackur & A. Kjellman 1930 

A. Lindberg 1933–1934 

K.W. Elomaa 1934–1935 

Salmen Saha Oy 1934–1938 

Oy Carpa Ltd 1935 

Oy Kaarlo Uitto 1936–1937 

Ykspihlajan Puuvienti 1936–1937 

Oulu Osakeyhtiö 
 

1937–1939 
1943–1951 

Veitsiluoto Oy 
 

1937–1939 
1944–1948 

Pietarsaaren Selluloosa Oy 1937 

Pohjanmaan Puu Oy 1938–1948 

Pietarsaaren Höyrysaha Karl Nars Oy 1939–1943 

Raahe Oy 1940–1948 

Oulun läänin talousseuran pika-
asutustoimisto 

1941 
1946 

Valtion polttoainetoimisto 1945–1948 

Oy Faner Ab 1945 

Oy Haapa Ab 1946 

Kristiinan Puu Osakeyhtiö 1947–1953 

 



 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1924–1933. PUA Ca:1. OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1924–1942. PUA Ca:2. 

OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1942–1953. PUA Ca:3. OMA.; Johtokunnan pöytäkirjat 1956. PUA Ca:4. OMA; Pyhäjoen uittoyhdistyksen 

toimintakertomukset 1925–1927, 1928–1938, 1939–1953. PUA Hb:1-3. OMA.



 

LIITE 7. Kalajoen uittajat vuosina 1927–1952 

 
Uittaja 

 
 

Vuosina 

F.A.Juselius Oy 1928 

Filemon Savenius 
 

1928 
1930 

Kymmene Aktiebolag 1928 

Keski-Pohjanmaan Saha ja Mylly Oy 1928 

Väinö Kuru 1928 

V. Sorjonen 1928 

K. Enqvist 1928 

Grannas & Lindahl 1928 

Oy Pohjan Sahat 1929–1930 

Himango & Ylivieska Ab 1929 

Iisalmen Puu Oy 1929 

Emil Alaketuri 
 

1929 
1933 

A. Santaholma Oy 1928–1952 

Metsähallitus 1932–1934 

Puutavara ja Tehdas Oy 
 
 

1932 
1934–1935 

1937 

Frans Järvenpää 1933 

Nivalan Saha ja Mylly Oy 1933–1938 

Kärkkäinen ja Putkonen Oy 1933–1934 

Enso-Gutzeit Oy 1934–1935 

Eino Uusikartano 1934 

S.R.Ericson Ab 1933–1937 

Pietarsaaren Selluloosa Oy 1935–1937 

Himangan Saha ja Mylly Oy 
 

1937 
1946 

Ivar Grape 1937 

Pohjanmaan Puu Oy 
 

1938–1939 
1941–1948 

Haapajärven Saha Oy 
 
 

1928–1929 
1939 
1952 

Oulu Osakeyhtiö 1943–1948 

Lindros & Eklöf 1944 

Pietarsaaren Höyrysaha Osakeyhtiö 1945–1948 

Valtion Polttoainetoimisto 1945–1946 

Jämsän Saha ja Mylly Osakeyhtiö 1946 

Osakeyhtiö Faner Aktiebolag 1945–1946 

G. A. Serlachius Osakeyhtiö 1946 

Kannuksen puutavaratehdas Oy - 

 

Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen  jäsenkokousten pöytäkirjat 1927-1945. KaUA Ca:1. OMA; Johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1927–1945. 

KaUA  Ca:2. OMA; Jäsenkokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1953–1956. KaUA Ca:3. OMA.; Toimintakertomukset ja 

uittotilastot 1932–1939. KaUA Ha:1. OMA; Toimintakertomukset 1943–1956. KaUA Ha:2. OMA.



 

LIITE 8. Pyhäjoen Uittoyhdistyksen erotellut puumäärät vuosittain 

Vuosi 

Tukkeja  
kpl 

Pinotavara 

pino-m³ 

Uittoyksikköinä 
yhteensä 

Kustannukset 
mk 

1925 - - 3 581 767 1 285 686 

1926 432 526 45 474 3 844 530 1 206 444 

1927 420 898 57 014 3 095 880 1 512 384 

1928 389 507 68 780 3 052 245 1 094 042 

1929 338 229 40 236 2 207 570 686 909 

1930 147 252 39 952 1 338 654 397 631 

1931 212 711  23 713 1 374 526 224 895 

1932 142 530 12 138 859 438 224 895 

1933 160 178 37 055 1 349 350 254 624 

1934 506 696 113 214 4 164 616 1 200 403 

1935 294 153 109 889 3 313 179 1 034 982 

1936 187 884 151 921 3 697 731 1 372 160 

1937 339 636 205 008 5 163 592 2 497 510 

1938 164 128 185 081 4 063 676 1 787 265 

1939 239 766 46 432 1 867 656 986 851 

1940 22 671 7 838  259 247 172 206 

1941 131 701 48 767 1 424 628 1 418 352 

1942 144  787 22 544 1 135 876 2 360 514 

1943 166 593 63 601 2 016 905 3 250 688 

1944 160 766 57 996 1 864 579 3 772 058 

1945 203 421 49 572 2 092 429 5 931 142 

1946 253 114 122 146 3 332 129 19 881 418 

1947 284 987 87 666 3 033  962  33 644 827 

1948 96 752 37 788 1 094 992 14 598 930 

1949 103 096  8 901 693 197 5 867 150 

1950 107 477 2 943 488 815 5 098 473 



 

1951 122 410 10 129 803 621 8 183 883 

1952 63 164 8 074 598 837 6 229 711 

1953 42 398 - 269 904 2 368 050 

Yht. 5 879 431 1 663 882 62 083 536 128 319 187 

 

Lähde: Pyhäjoen Uittoyhdistyksen jäsenkokousten pöytäkirjat 1924–1933. PUA Ca:1. OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1924–1942. PUA Ca:2. 

OMA; Johtokunnan pöytäkirjat 1942–1953. PUA Ca:3. OMA.; Johtokunnan pöytäkirjat 1956. PUA Ca:4. OMA; Pyhäjoen uittoyhdistyksen 

toimintakertomukset 1925–1927, 1928–1938, 1939–1953. PUA Hb:1-3. OMA.



 

LIITE 9. Kalajoen Uittoyhdistyksen erotellut puumäärät vuosittain 

Vuosi 

Tukkeja  
kpl 

Pinotavara 

pino-m³ 

Uittoyksikköinä 
yhteensä 

Kustannukset 
mk 

1928 - - - - 

1929 57 011 36 902 1 050 491 - 

1930 79 100 32 000 1 101 400 - 

1931 103 399 15 308 771 404 - 

1932 115 940 - 1 065 463 - 

1933 214 282 39 631 - - 

1934 328 764 33 969 2 997 579 560 344 

1935 299 664 44 499 2 612 056 456 418 

1936 182 965 45 890 1 754 843 866 741 

1937 223 675 49 817 1 923 308 580 770 

1938 186 612 76 909 2 332 310 1 068 296 

1939 144 475 10 512 838 809 - 

1940 - - - - 

1941 - -  - - 

1942 - -  - -- 

1943 156 337 46 552 1 622 663 3 658 785 

1944 129 674 35 394 130 667 3 104 399 

1945 261 534 55 475 2 346 987 7 707 910 

1946 286 604 82 771 3 069 149 20 263 831 

1947 285 532 28 610 2 302 775 17 893 881 

1948 115 787 5 423 899 617 5 769 573 

1949 62 801 4 183 406 867 4 099 009 

1950 150 976 - 727 043 6 874 058 

1951 

106 635 11 606 865 649 18 175 238 

 



 

1952 23 793 10 549 346 759 4 882 104 

Yht. 3 515 560 666 000 30 341 843 95 961 361 

 

Lähde: Kalajoen Uittoyhdistyksen  jäsenkokousten pöytäkirjat 1927-1945. KaUA Ca:1. OMA; Johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1927–1945. 

KaUA  Ca:2. OMA; Jäsenkokousten ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1953–1956. KaUA Ca:3. OMA.; Toimintakertomukset ja 

uittotilastot 1932–1939. KaUA Ha:1. OMA; Toimintakertomukset 1943–1956. KaUA Ha:2. OMA. 
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