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TAUSTA

• Esitys perustuu pro gradu -tutkielmaan, joka on hyväksytty maaliskuussa 2018

• Tutkielman metodeina on käytetty oikeushistoriallista ja oikeussosiologista 
tutkimusta

• Anakronismin vaara -> kestävän käytön periaate keksittiin vasta vuonna 

• Varhaisimmat lähteet, joissa Suomessa valitetaan metsien puutteesta, ovat 
1500-luvulta. Gradussa tarkasteltu ilmiö ei täten ole autonomian ajan tuotos

• Ilmiön tunnistivat jo muinaiset roomalaiset. Rooman lainsäädännössä todettiin: 
”laillisen edesvastuun uhalla ei nuorta metsää saanut hakata siten, että sen antama 
hyöty alenee. Siitä on myöhemmin päästävä korjaamaan uutta satoa eikä sen jatkuva 
kasvu saa vaarantua”



SUOMEN ASEMA OSANA VENÄJÄN 
KEISARIKUNTAA

• Rikosoikeudellisen uudistamistyön komitea (1865 – 1875): Rikollisuuden syyt 
pohjautuvat pääasiallisesti yhteiskunnallisiin oloihin, köyhyyteen ja 
koulutustasoon

• Venäjällä ja täten myös Suomessa teollinen kehitys ei ollut nopeaa, syinä 
maaorjuus ja tullipolitiikka aina Krimin sodan päättymiseen asti

• Merkantilismin rooli mm. metsiensääntelypolitiikassa: erilaisia tiukkoja kieltoja 
ja rajoituksia

• Merkantilismi suosi ylempien säätyjen ja maa-aatelin etuja ja oikeuksia

• Suuret kuolonvuodet 1866 – 1868: viljasato ja väestönkasvu



KASKEAMINEN = KASVIEN VILJELYÄ 
POLTETUN METSÄN TUHKASSA

• Kasketusta maasta loppuvat ravinteet nopeasti, joten sitä on pidetty 
ryöstöviljelynä. Näin ei ole, mikäli metsämaat ovat laajoja ja hyvälaatuisia -> 
heikkous 1700- ja 1800-luvulla. Monin paikoin jopa ¾ metsistä oli kaskettuina

• Kaskeamista perusteltiin sen edullisuudella suoviljelyyn nähden

• Kaskeamisen merkitys vähentyi autonomian aikana

• Sääntelyssä kaskeamista rajoittava linja, mm. 1851 metsäasetus,  jonka nojalla kaskesta 
saatettiin ottaa vain kaksi viljasatoa. Kaskeaminen luvanvaraista vuoden 1734 laista 
alkaen

• Puiden riittävyydestä alettiin huolestua 1800-luvulla, taustalla sahateollisuuden 
kasvu



JATKUU…

• Virkamiesten palkka oli vuoden 1734 lain nojalla pohjautunut 
veropalkkajärjestelmään ja oli riippuvainen alempien yhteiskuntaluokkien 
veronmaksukyvystä -> rajoitukset kaskeamiselle haittasivat virkamiesten 
toimeentuloa

• Vuoden 1734 laissa käskyjen ja kieltojen lisäksi tärkeää oli kompensaatio, eli 
toimet, joilla pyritään vähentämään ihmisen luonnolle aiheuttamaa haittaa 
käytännön toimin

• Kaskeamista käsiteltiin käräjillä usein pääasiassa sen luvanvaraisuuden osalta



1917 METSÄN HÄVITTÄMISEN 
EHKÄISEMISEKSI TEHTÄVISTÄ 

TOIMENPITEISTÄ ANNETTU ASETUS

• ”Metsää älköön hävitettäkö; älköönkä metsää siis siten hakattako eikä maata 
hakkauksen jälkeen sellaiseen tilaan jätettäkö tahi sillä tavoin käytettäkö, että 
metsän luonnollinen uudistuminen sen kautta joutuu vaaraan”

• Useita kestävän kehityksen aspekteja

• Vastaava hävittämiskielto jo 1886 metsäasetuksessa, voimassa vuoteen 1967 
asti

• Vuoden 1917 asetuksessa metsän uudistamisvelvoite ja nuoren metsän 
järkevän käsittelyn velvoite



METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNTÖ

• Autonomian ajalla metsästyslainsäädäntö uudistettiin vasta vuonna 1868

• Uudistus menetti nopeasti merkityksensä aseiden määrän kasvun myötä

• Kesyttömien eläinten jako hyödyllisiin ja haitallisiin eläimiin sekä muihin otuksiin

• Uusi uudistus vuonna 1898, jako poistettiin merkityksettömänä

• Uudistuksen taustalla metsästyksen muuttuminen urheilu- ja virkistysharrastukseksi

• Petoviha: tappajasudet ja susisurmat, jopa 22 surmattua lasta Turun seudulla

• 1864 eläinrääkkäyksen kielto: siveetön ja yleistä raakuutta ja väkivaltaisuutta 
lisäävä teko

• 1898 eläinsuojelulliset toimenpiteet koskemaan metsästystä

• Metsästyksen rooli ihmisten toimeentulolle ensisijaisessa roolissa



JATKUU…

• Maanomistusoikeus ja metsästysoikeus haluttiin erottaa toisistaan 1910-luvun 
alussa

• Hyödylliset ja haitalliset eläimet ja muut otukset aiemmassa lainsäädännössä

• Maunu Eerikinpojan (1347) ja Kuningas Kristofferin (1447) maanlakien mukaan 
jokainen sai tappaa karhun, suden tai ketun vapaasti tavatessaan sellaisen

• Kansalaisten velvollisuus pyytää susia poistettiin 1868 asetuksessa

• Ensimmäinen ihmisen kannalta hyödytön eläin (kottarainen) rauhoitettiin 
osaksi vuotta 1860-luvulla

• Autonomian ajan riistanhoito = petoeläinten ja –lintujen torjunta -> 1898 
lakiin rahapalkka karhun, suden, ilveksen, ahman tai ketun tappamisesta



JATKUU EDELLEEN

• 1865 perustettiin Suomen metsästysyhdistys, joka vetosi maan tapaan: 
”Suomessa on kyllä wanhuudesta löytynyt laki, joka määrää, miten ja millä ajoista 
wuodestaTapion eläimiä saa pyytää ja tappaa.”

• 1868 metsästysasetuksella pyrittiin mm. säätelemään ylipyyntiä

• Eri lajeja alettiin pikkuhiljaa rauhoittaa, mm. hirvi vuonna 1898

• Salametsästys suurimpia uhkia kantojen säilymiselle

• Gentlemanni-, ammatti- ja kotitarvemetsästäjillä eriävät näkemykset 
metsästyksen sääntelystä



LOPUKSI


