
 
 
 

Seuraavat kuvat ovat kirjasta ”Ankravee! Kirja uitosta”, joka ilmestyi viime syksynä.   Kirjassa on 1040 
sivua ja yli 1200 kuvaa. 

 
 
 



 

Lennart Segerstråhlen (1892-1975) öljyvärityö ”Puiden lauttakuljetus” kuvaa vahvasti irtouittoa 
hevosponttuineen. Segerstråhle oli toinen maamme kahdesta tunnetusta metsänhoitajataiteilijasta. 

 



 
Tukinuittoa Vantaanjoella Helsingin Vanhassakaupungissa 1890-luvulla. 



 
Puita uitettiin jokiväylissä myös sidottuina lauttoina; näin erityisesti Pohjois-Suomen jokiväylillä. 

Lautanlaskua Tornionjoella vuoden 1920 tienoilla, jolloin joella oltiin – viimeisenä Suomessa – 
siirtymässä irtouittoon. 



 
Järvillä  puomien ympäröimät tukkilautat kuljetettiin pitkään mies- tai hevosponttuiden avulla 

varppaamalla. Hevosponttuu jossakin Hämeessä 1900-luvun alussa. 



 
1800-luvun jälkipuoliskolla otettiin konevoima avuksi vähitellen lauttojen kuljetuksessa järvillä ja 

merellä. Kehälautoista siirryttiin niin ikään nippulauttoihin. Niin kehä- kuin nippulauttoja kuljetettiin 
sekä hinaamalla että varppaamalla. Enso-Gutzeitin höyryhinaaja Paavali hinaamassa lauttaa Saimaalla 

1920-luvulla. Lautassa on noin 20 000 tukkia. 



 

Puuta uitettiin kaikkialla, uskomattoman pienissäkin puroissa ja ojissa. Se oli mahdollista ainoastaan 
keväisin tulvaveden aikaan. Enimmillään Suomessa oli lähes 50 000 kilometriä uittoväyliä. Harva niistä 
oli sellaisenaan valmis uittoon, vaan niitä oli perattava sekä niihin rakennettava erilaisia uittolaitteita. 

Perkaustöiden laajuus on suorastaan käsittämätön, etenkin kun ottaa huomioon, että ennen koneiden, 
lähinnä ”katepillareiden” tuloa sotavuosien jälkeen, kaikki työt tehtiin mies- ja hevosvoimin.  

Uittoväylä Pielisjärvellä ennen ja jälkeen perkauksen 1920-luvulla. 



 

Vaikeissa paikoissa tarvittiin erilaisia siirtolaitoksia, kuten uittorännit, jotka olivat parhaimmillaan satoja 
metrejä pitkiä; voimalaitosten yhteydessä puhuttiin jopa kilometreistä. Puita siirrettiin myös vesistöstä 

toiseen kanavien, siirtoratojen ja muiden järjestelyjen avulla. Koska Tammerkoskessa ei puita saanut 
uittaa, Näsijärveltä Kokemäenjokisuulle menevät tukit siirrettiin aluksi Pyynikinharjun yli kahta 

siirtorataa käyttäen, kunnes radat korvattiin vuonna 1929 valmistuneella uittotunnelilla.  
Tunneli Pyhäjärven puolelta kuvattuna. 



 

 

Irtouitossa, mikäli uittajia oli useampia, jouduttiin puut jokisuulla (tai jo jokivarressa) erottelemaan 
omistajilleen puitten pintaan tai päihin lyötyjen omistajamerkkien mukaan. Se oli hidas ja paljon 

työvoimaa vaativa työvaihe. Ristisaaren erottelu Pielisjoessa 1930-luvulla. 



 

Myös merellä hinattiin tukkilauttoja, parhaimmillaan miljoonia kuutiometrejä. Enimmäkseen hinattiin 
melko lyhyitä matkoja, kuten Iijokisuulta Ouluun tai Kemiin, mutta joskus satoja kilometrejä. Rauma 

Wood Ltd:n hinaaja Assistance tuomassa tukkilauttaa Iijokisuulta Raumalle vuonna 1914. Ruotsin 
rannikolla hinattiin puuta paljon enemmän ja pitempään kuin meillä. Myrskyjen ja merenkäynnin takia 

lautat olivat merellä pienempiä ja vahvemmin sidottuja kuin järvillä. 



 

Uitossa tarvittiin kosolti työvoimaa, enimmillään tiedetään uitossa olleen yli 60 000 henkeä. Toki 
valtaosa heistä oli töissä vain muutaman keväisen viikon aikana. Purouitto vaati ennen kaikkea paljon 

väkeä, ja parhaimmillaan tai oikeammin pahimmillaan tarvittiin 10-15 kilometrin väylällä satoja 
tukkilaisia. Myös naiset ja koulukkaat osallistuivat uittotöihin etenkin sotavuosina ja niiden jälkeen; 

heitä tarvittiin etenkin erotteluilla. Ahlström-yhtiön tukkilaisia lähdössä kämpältään töihin Suovunjoelle 
Kuopion mlk:ssa vuonna 1914. 



 

Autot tulivat tosissaan puutavaran kuljetukseen sotien jälkeen ja alkoivat kilpailla uiton kanssa. Sitä 
mukaa kun teitä, etenkin metsäteitä, rakennettiin lisää ja autojen kantavuus lisääntyi, uitosta siirtyi 

puuta entistä enemmän kumipyörille. Ensin loppuivat purouitot, sitten jokiuitot ja aikaa myöten myös 
nippulauttojen hinaus. Uitto ehti kuitenkin hyötyä autoista pitkään, kun keksittiin ryhtyä niputtamaan 
puut autojen lavoilla työlään vedessä niputuksen sijaan. Pajulahden nippujen pudotuspaikka Nilsiässä 

1950-luvun alussa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puuta uitetaan vielä nykyäänkin, mutta enää ainoastaan Saimaalla. Sielläkin määrät ovat vähentyneet 
tuntuvasti. Nippulauttaa hinataan Savonlinnan Laitaatsalmesta kesällä 2007. Lautassa on noin 1200 

nippua eli 20 000 m3 puuta. 


