
Y H T E I S K U N T A -
T A L O U P E L L I N E N 
A I K A K A U S K I R J A 

T O I M I T U S : 

J . H . V E N N O L A O. W . L O U H I V U O R I 

J . F O R S M A N M A R T T I K O V B R O 

S i s a 11 y s : Snomen yksityisomaisunden raha-arvo, kirj. O s k a r i 
A u t e r e. Miten on luotto y le i shyodyl l i s ta rakennnstoimintaa varten 
jarjes te t tavaf kirj. O t t o S t e n r o t h , Mita o l i s i t ehtav* knnnal l i se la 
mamme jar jes tamiseks i? kirj. J . H . V e n n o 1 a. K i r j a l l i s n u i t a : E d w a r d 
W e s t e r m a r c k , The origin and developement of the mora! ideas, Vol. i — z , 
arv. O. W. L . R. v a n d e r B o r g h t , Kansantalouspolitikka. arv. J. H, V., 
Yhte i sknnnal l i s ta la insaadantf ia: Kasvatuslaitos alaikaisia miespuolisia lain-
rikkojia varten; Vakijuomain ja viinien kuljetus valtionrautateilla. Suomen kau
punki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa osakeyhtio. T ie toja eri a lo i l ta : Kan-
sainvalinen postigiroliike. Yleisten nayttelyjen kaytantoonotto Kiinassa. Kun-
nallisieipomot Itaaliassa. Suezin kanavan merkitys eri valtioille. 

/ 

N : o 6 1909 



CO . 

O Pi 

S i 

• a s 

<u 

M as OJ ei H "3 

« . S 

S C3 X! 
OS M-i ^ 
*l <2 « 

I s ^ 

5 O. 

i f 

C D 

3 3 I f 
C O 

0, -2 

« =2 

G O a 

. 3 I 

CO 

rt 

y h t e i s k u N t a t a l o u p e l l i ' n e n 
AIK;AKAUS KIRJA 

ilmestyy noin So-sivun suuruisena joka toinen kuukausi eli kuusi 
kertaa vuodessa. 

Aikakauskirja kasittelee yleistajuisessa muodossa yhteis
kunnallisia j a taloudellisia kysymyksia j a seuraa niiden kehitysta 
j a kehityksen tuloksia koti- j a ulkomailla. Se sisaltaa seka alku-
peraisia kirjoituksia etta selontekoja yhteiskuntataloudellisten ky-
symysten kasittelysta koti- j a ulkomaisessa kirjallisuudessa seka 
arvosteluja huomattavammasta yhteiskuntataloudellisesta kirjalli-
suudesta. 

Tilaushinta on asiamiehilta, po.stikonttooreissa tai toimituk-
selta suoraan tilattaessa 5 markkaa vuosikerralta, postimaksut j a 
lahetyskustannukset siihen luettuina. Asiamiehille, joita toivo-
taan saatavan ympari maata j a kaikista kansan kerroksista, an-
netaan joka kuudes vuosikerta ilmaiseksi. 

J . H . Vennola, 
Paatoimittaja. 

J . Forsman. 

O. W . Louhivuori, 
Toimitussihteeri. 

Martti Kovero. 

Ybteiskaijtataloadelliseo aikakaaskirjao: 
Paatoimittaja: J . H . Vennola, Huvilakatu 2. T e l . 36 82. 
Toimitussihteeri: O. W . Louhivuori, Saariniemenk. 6. "Tel. 75 42. 
Toimituksen osote: Helsinki. 

Akateeminen kirjakauppa 
f ^ i Q Helsingissa. 

Omistaa rnnsaan varaston seka kotimaista etta iilkomaalaista kir-
jallisuutta. 

Toimittaa nopeasti kirjalliauutta, jota ei lOydy varastossa. 
Sulkeutuu yieison suoaiolliseen huomioon esiintyvassa kirjallisuns-

tarpeessa. 

U a d t e t t i $ » D i k e 
H e r r o i l l e 

E . A . K N A P E 
17 Plleksanterinkafcu 17. 



S U O M E N Y K S I T Y I S O M A I S U U D E N RAHA-ARVO. 

Arviolasku 

tehnyt 

Oskari Autere. 

Kansallisvarallisuuden raha-arvon laskeminen on luonnoUi

sesti erittain vaikea tehtava. Muutamat tiedemiehet kuten Fr.-

J . Neumann Schonbergin julkaisussa »Handbuch der politischen 

Oekonomie», ovat lausuneet pitavansa tehtavaa aivan mahdotto-

mana suorittaa. Toiset taasen, kuten Schmoller, ovat vaittaneet, 

etteivat tahanastiset yritykset arvioida kansallisuusvarallisuuden 

raha-arvoa viela ole johtaneet mihinkaan, varmoihin tuloksiin. 

Useita arviolaskuja on kuitenkin eri maissa tehty. Sellais-

ten laskujen kautta on koetettu saada selville esim., rhitenka 

vankalla pohjalla kunkin valtion valta-asema on. Usein on arvio

laskuja yksityisomaisuuden arvosta tehty verotusta varten, esim. 

omaisuusveron jarjestelyn pohjaksi. K u t a enemman tilasto eri 

maissa on kehittynyt, sita luotettavampia tuloksia ovat puheena 

olevat arviolaskut luonnoUisesti antaneet. 

Se tutkimus Suomen yksityisomaisuuden arvosta, joka seu-

raavassa esitetaan, on suoritettu lahinna verotusta varten, halli-

tuksen asettaman verotuskomitean toimesta. Se julaistaan^tassa, 

kun toiselta puolen on suotavaa, etta arviolaskussa. kaytetyt pe-

rusteet joutuvat arvostelun alaisiksi, j a toiselta,puolen" tutkimuk-

sen tulokset saattavat olla jossakiri maarin mieltakiinnittavia. 

L y h y t katsaus ulkomailla suoritettuihin tutkimuksiin, jotka 

kasittelevat kansallisvarallisuuden raha-arvoa, on varmaankin pai-
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kallaan, ennenkun ryhdytaan tekemaan selvaa suoritetusta arvio-

laskusta. 

Mita esim. Saksaan tulee, on useita arviolaskuja olemassa. 

Yleensa on Saksan valtakunnan koko kansallisvarallisuus arvioitu 

suunnilleen 200 miljardiksi Rmk. Tahan tulokseen ovat tulleet 

esim. Schmoller, jonka arviolasku kohdistuu yuoteen 1902, 

seka Evert j a eras kirjoittaja aikakauskirjassa »Die Grenzboten», 

jotka molemmat viimemainitut tutkijat ovat pitaneet silmalla oloja 

aivan viime aikoina. Kolmas edella mainituista tutkijoista kayt-

taa laskunsa pohjana Preussin omaisuusveron kohtaaman omai

suuden arvoa. Han lisaa tahan, joka viime aikoina on ollut noin 

90 miljardia Rmk., ensiksi 10 miljardia arvellen, etta niin suuri 

osa verovelvoUisesta omaisuudesta on jaanyt verottamatta, j a l i 

saksi 30 miljardia Rmk. verosta vapaan omaisuuden arvona. Siten 

saatua Preussin varallisuudeh koko maaraa, 130 miljardia Rmk., 

korottaa han vakiluvun mukaan j a joutuu siten siihen lopputulok-

seen, etta Saksan koko kansallisvarallisuus on noin 216 mil-

jardin eli pyorein luvun noin 200 miljardin Rmk. arvoinen. 

T a t a tulosta vastaan on kuitenkin eras tutkija, Steinmann-

Bucher, varsinkin tana vuonna ilmestyneessa teoksessaan »350 

Milliarden deutsches Volksverm6gen» kiihkeasti polemisoinut. 

Hanen mielestaan on Saksan kansallisvarallisuus paljon.suurempi 

kuin 200 miljardia Rmk., jopa suurin koko Europassa. Han 

jakaa kysymyksessa olevan varallisuuden eri omaisuusryhmiin j a 

koettaa arvioimalla eri osien arvon saada kokonaisarvon selville. 

Hanen ensimainen paaryhmansa on palovakuutettu seka kiintea 

etta irtain yksityisomaisuus, jonka arvona han pitaa palovakuutus-

arvoa, mika on 162—180 miljardia Rmk. Toisen paaryh-

man muodostaa yksityinen maaomaisuus. Siihen nahden Stein-

mann-Bucher erottaa kaupunki- y. m. tonttimaan, jonka arvoksi 

han laskee 40—^ 5̂0 miljardia Rmk. , maaseudulla olevan maan 

seka • metsat, jotka han arvioi noin 50 miljardiksi Rmk., 
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kayttamalla koko maaomaisuuden -— kotielaimet ja rakennukset 
mukaanlaskettuina — keskiarvona 1,500 Rmk. viljellyn ma,an 
ja metsamaan ha kohti, josta i,OQO Rmk. yksinomaan maan 
ja metsan keskiarvona, seka lopuksi yksityisen vuorikaivosomai-
suuden, mikali se ei ole palovakuutettu, arvoltaan noin 5 miljar
dia Rmk. Kolmantena omaisuuspaaryhmana on Steinmann-
Bucherilla ulkomaille sijoitetut paaomat ja saksalaisten omistamat 
ulkomaiset arvopaperit, jotka han arvioi noin 30 miljardiksi Rmk. 
Neljanneksi han ottaa huomioon valtakunnan ja eri valtioiden 
omaisuuden, lukuunottamatta maaomaisuutta ja metsia, joiden 
arvo jo sisaltyy toiseen paaryhmaan, ja laskee kysymyksessa 
olevan neljannen paaryhman arvoksi noin 34 miljardia Rmk. 
Viidentena paaryhmana esittaa Steinmann-Bucher kauppalaivas-
ton seka .rautateilla, merella j . n. e. olevat tavarat, jotka eivat 
ole palovakuutettuja, arvioiden ne noin 4-miljardin Rmk. arvoi-
siksi. Viimeisena ryhmana han ottaa huomioon metallirahan, 
jonka arvoksi han] laskee 5 miljardia Rmk. Nain ollen joutuu 
tutkija siihen lopputulokseen, etta Saksan kansallisvarallisuus ny-
kyaan on 330—360 miljardia Rmk.-

Steinmann-Bucherin laskuja on myohemmin tunnettu kan-
santaloustieteilija, professori Delbriick tarkastanut yhdessa Preus
sin finanssiministerion kanssa, ja. on han silloin tullut seuraaviin 
tuloksiin. Ensimaisen paaryhman, palovakuutetun yksityisomai
suuden, arvioi han- 171 miljardiksi Rmk. Kaupunki- y. m. tontti
maan laskee han 33 miljardiksi, maaseudulla olevan maan ja 
metsat 40 miljardiksi seka kaivokset 5 miljardiksi Rmk. Han 
kayttaa m. m. metsamaan keskiarvona 500 Rmk., huonon laidun-
maan arvona niinikaan 500 Rmk. seka peltomaan arvona 1,600 

Rmk. ha kohti. Ulkomaille sijoitetut paaomat ja ulkomaiset sak
salaisten hallussa olevat arvopaperit laskee han 3 0 — 4 0 mil
jardiksi Rmk. Muilla paaryhmilla on jokseenkin sama arvo kuin 
Steinmann-Bucherin tutkimuksessa.. Tutkija laskee kuitenkin 
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lisaa lo miljardia Rmk., joka vastaa kaytettyja oppirahoja, liike-
suhteiden jarjestamiseen kaytettyja varoja ja tyovaen ammatti-
kasvatuksen arvoa. Delbriickin lopputulos on se, etta Saksan 
kansallisvarallisuuden arvo on noin 332 miljardia Rmk. 

Ranskaa on yleensa pidetty maailman rikkaimpana maana, 
mita paaomien suuruuteen seka maksukykyyn tulee. Ranskan 
kansallisvarallisuus lienee kuitenkin jo nykyaan melkoista pie-
nempi kuin esim. Saksan. 

Ranskan kansallisvarallisuudesta on olemassa useita hiukan 
vanhempia arviolaskuja, kuten de Jovillen, Yves Guyotin, Leroy-
Beaulieun, d'Avenelin ja Mulhallin tekemat. Uusimpia arviolas
kuja on Theryn viime vuonna suorittama, Ranskan yksityisomai
suuden arvoa koskeva lasku, joka nojautuu perintotilastoon. 
Thery laskee perintojen summan keskimaaran vuosina 1899— 

1906 ja kertoo sen 3S:lla, arvellen, etta koko yksityisomaisuus 
joutuu perittavaksi 35 vuodessa. Han tulee siten siihen tulok
seen, etta Ranskan yksityisomaisuus on noin 201 miljardin fr. 
arvoinen. Jokseenkin sama tulos on saavutettu eraassa L'Eclair'issa 
viime vuonna julaistussa, 1907 vuoden perintoihin nojautuvassa 
tutkimuksessa, jossa perintojen maara on kerrottu 36:11a. Stein
mann-Bucherin mielesta ovat edellamainitut koeffisientit kuiten
kin liian pienet, koska esim. vuosina 1899—1906 vuodessa 
keskimaarin ainoastasn noin V49 vaestosta kuoli. Kayttamalla 
koeffisienttina 49, tulee Steinmann-Bucher • siihen tulokseen, 
etta Ranskan yksityisomaisuuden arvo on noin 281 miljardia 
fr. Hanen laskunsa mukaan olisi se joka tapauksessa paljon 

•pienempi kuin Saksan yksityisomaisuus, jonka arvo kay selville, 
kun edella esitetysta kansallisvarallisuuden arvosta vahennetaan 
valtakunnan ja eri valtioiden hallussa oleva omaisuus. 

Mita Suurbritanniaan tulee, on senkin kansallisvarallisuu
desta useita arviolaskuja. Esim. Giffen arvioi sen vuonna 1885 

noin 10,2 miljardiksi ja Mulhall vuonna 1895 11,8 miljardiksi 
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p. St. Myohemmalta ajalta on olemassa esim. Chiozza Moneyn 
arviolasku, joka kohdistuu vuosiin 1902 ja 1903. Money kayttaa 
laskunsa pohjana paaasiallisesti tulotilastoa; han kapitalisoi eri 
tuloryhmia eri tavalla ja tulee siihen tulokseen, etta Suurbritannian 
kansallisvarallisuus oli noin i i ,4 miljardia p. st., josta yksityis-
omaisuutta 11 miljardia. Yhdistys »Fabian Society* on tehnyt 
vuosiin 1905 ja 1906 kohdistuvan arviolaskun, jonka tuloksena 
on. 12,6 miljardia p. st. Tuloksia pitaa. Steinmann-Bucher liian 
alhaisina, otaksuen, etta Suurbritannian kansallisvarallisuus on 
270—290 miljardia Rmk. 

Suurin kansallisvarallisuus koko maailmassa lienee tata ny-
kya Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa. Niiden kansallisvaralli
suuden arvioi eras Yhdysvaltain kauppa- ja tyodepartementin 
osasto »Census Office* noin 107 miljardiksi doll, vuonna 1904, 

joka tulos ei liene liian korkea.. 

Nama lyhyet viittaukset ulkomaisten tutkimusten menettely-
tapoihin ja tuloksiin ovat kenties riittavia, jotenka voidaan siirtya 
oman maamme oloihin. 

Se arviolasku, joka nyt on suoritettu, ei, kuten jo on esi
tetty, ulotu koko kansallisvarallisuuteen, vaan ainoastaan Suomen 
yksityisomaisuuteen tahi oikeammin siihen osaan maamme yksi-
tyisomaisuudesta, jota on ajateltu mahdoUisesti jarjestettavan 
omaisuusveron alaiseksi. Tutkimuksessa on siten mikali mahdol
lista jatetty huomioon ottamatta, paitsi valtion omaisuutta, se 
omaisuus, joka kuuluu kunnille, seurakunnille, yliopistolle, elake-
laitoksille, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle, keskinaisille vakuu-
tuslaitoksille y. m. 

Arviolasku nojautuu paaasiallisesti samoihin perusteihin 
joita on samaa tarkoitusta varten kaytetty siina mietinnossa, 
jonka Lainvalmistelukunta vuonna 1897 on antanut maamme 
suoranaisen valtioverotuksen uudestijarjestamisesta. Puheena ole-
vassa mietinnossa esittaa naet Lainvalmistelukunta arviolaskun 
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Suomen yksityisomaisuuden arvosta, " joka arviolasku kohdistuu 
oloihin vuoden 1890 vaiheilla. Taman arviolaskun tulokset ovat 
luonnoUisesti nyt aivan vanhentuneet, jotenka uusi arviolasku on 
tarpeen vaatima. Tassa'uudessa, nyt suoritetussa tutkimuksessa 
pidetaan mikali mahdollista silmalla oloja vuonna 1903, etupaassa 
koska talta vuodelta on olemassa tietoja maalaiskuntien tulo-
suhteista. 

Samoin kuin Lainvalmistelukunnan mietinnossa on nyt 
toimitetussa arviolaskussa yksityisomaisuus jaettu seuraaviin paa-
ryhmiin: 

, a) maanviljelyskiinteistot. 
b) muut kiinteistot maaseudulla. 
c) kaupunkikiinteistot. 

, d) kauppalaivasto. 
e) maatilojen elava kalusto. 
f) maatilojen kuoUut kalusto. 
g) huonekalut ja muu personallinen omaisuus. 
h) varastot. 
i) muissa elinkeinoissa kuin maanviljelyksessa kaytetyt ko-

neet ja tyokalut. 
j) yksityisten hallussa olevat rahavarat. 
k) yksityisten saatavat valtiolta, kunnilta ja ulkomailta, 

joita saatavia vastaamassa negativisena erana ovat samanlaatui-
set yksityisten velat. 

a) Maanvil jelyskiinteistot . 

Maanviljelyskiinteistojen arvon laskeminen on luonnoUisesti 
erittain vaikea tehtava. Varmaa lopputulosta ei myoskaan ole 
voitu saada, vaikka on kaytettty useita eri arvioimistapoja. 

Ensiksikin on koetettu arvioida maanviljelyskiinteistojen 
arvo siten, etta on erotettu viljellyn maan, metsain ja rakennus
ten arvo. 

I 
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Viljellyn maan arvo on laskettu pinta-alan perusteella. On 
otaksuttu, etta hehtari viljeltya maata — pelto-ja niittymaata — 
on .keskimaarin 500 markan arvoinen. 

Viljeltya maata oli yksityisten hallussa Tilattoman vaeston 
alakomitean laskujen mukaan vuonna 1901 yhteensa 2,750,630 

ha. Kun tasta maarasta vahennetaan kuntain ja seurakuntain 
hallussa' oleva viljelty maa, jota tassa ei ole otettava huomioon, 
tekee se maaomaisuus, josta nyt on kysymys, noin 2,700,000 

ha. Kun tama kerrotaan 5oo:lla, saadaan viljellyn maan arvoksi 
noin 1,350 miljonaa markkaa. -

Kaytettya keskiarvoa katsoo m. m. tohtori Karl Enckell 
tutkimustensa nojalla jotensakin paikkansa pitavaksi (vert. esim. 
Maatilan hoito-oppi, siv. 16 ja 17). 

Mainittakoon tassa myos, etta agrarikomitean antamassa 
mietinnossa 2 on tietoja viljellyn maan arvosta eri kunnissa. 
Nama tiedot vaihtelevat hyvin suuressa maarassa, mutta edella 
esitetty keskiarvo, 500 markkaa hehtarilta, ei niiden perusteella, 
jos niihin voi luottaa, tunnu liian korkealta. 

Todistuksena siita, etta kaytetty keskiarvo tuskin on liian 
suuri, on myos se seikka, etta talonosavuokraajain suorittamat 
vuokramaksut, jotka tosin suoritetaan kaikista vuokraajain naut-
timista eduista, keskimaarin viljellyn maan ha kohti eri osissa 
maata npusevat hyvin'tuntuviin maariin, nimittain: 

Keuruulla (A. Waren) - - £ 
Hameenkyrossa » 
Loimaalla . - » ' 
Herraskartanoissa » 
Ikaalisten pitajassa (Edvard Gylling) 
Limingassa (J. E . Sunila) 
Nummella - (Kaarle Nummeli) 
Hauholla (Sulo Vuolijoki) 

Smk 26: 46 

» 36: 92 

» 40: 60 

» 75: 92 

» 

» 
» 26: 32 

72: 53 
80: 86 

12: 22 
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•Yleisena vuokran keskimaarana maassamme lienee noin 
30 markkaa viljellyn maan ha kohti (ks. Karl Enckell Maa
tilan hoito-oppi, siv. 81). 

Metsan arvoakin laskettaessa on pohjana pidetty pinta-ala. 
On muutamien ammattimiesten kanssa keskusteltu asiasta ja 
keskustelun nojalla otaksuttu, etta hehtari' kuivaa metsamaata 
keskimaarin on noin 150 markan ja hehtari metsaa kasvavaa 
suomaata noin 30 markan arvoinen. Silloin on otettu huo-. 
mioon seka maapohja etta kasvava metsa. Maapohjan arvo yk-
sin lienee ha:lta Pohjois-Suomessa aivan mitaton, Keski-Suomessa 
6 — 2 0 markkaa seka Etela-Suomessa 4 0 — 6 0 , poikeustapauksissa 
ioo:kin markkaa (vert. A. G. Blomqvist, Metsanhoidon kansallis-
talous ynna nakokohtia metsapolitiassa, esim. siv. 12—13 ja 206). 

Kun kuivaa metsamaata yksityisten hallussa sen komitean 
laskujen mukaan, joka oli asetettu tutkimaan maamme yksityis-
metsia, on noin 9,875,000 ha ja metsaa kasvavaa suomaata noin 
1,839,000 ha, mitka maarat valitettavasti ovat epavarmoja, saa
daan talla tavalla yksityismetsain arvoksi suunnilleen 1,536 mil
jonaa markkaa. Tasta taytyy kuitenkin osa vahentaa, koska 
yksityismetsain joukkoon on'luettu esim. kruunun virkatalojen, 
kuntien ja seurakuntien metsat. Varsinaisten yksityismetsain 
arvoksi voidaan tassa kenties laskea noin 1,400 miljonaa markkaa. 

Arviolaskun pohjana voitaisiin myoskin pitaa yksityismet
sain vuotuista lisakasvua. Edella mainitun komitean mietinnon 
mukaan on tama noin 15,3 miljonaa m .̂ Jos m :̂n keskiarvoksi 
lasketaan 3 markkaa, olisi lisakasvun arvo noin 46 miljonaa 
markkaa. Kun tama kapitalisoidaan 3 "/om mukaan, saadaan 
milt'ei sama tulos, mika edella on saavutettu, kun kaikki esitetyt 
metsat on otettu huomioon. 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, etta kruununmetsat valtion 
inventarioluettelon mukaan on arvioitu noin 318 miljonaksi mar-
kaksi, ollen niiden arvo siis noin nelja kertaa pienempi kuin 
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yksityismetsain. Huomattava on kuitenkin, etta kuivaa metsa
maata kruununmetsissa samaan aikaan oli noin 5,313,000 ha 
eli puolta vahemman kuin yksityismetsissa, etta yksityismetsat 
yleensa sijaitsevat edullisemmalla paikalla kuin kruununmetsat, 
etta kasvullisuus yleensa yksityismetsissa on parempi kuin 
kruununmetsissa ja etta kruununmetsain arvo luultavasti on 
arvioitu liian alhaiseksi. Osotukseksi siita, etta yksityismetsain 
merkitys ainakin nykyaan on paljon suurempi kuin kruununmet
sain, mainittakoon viela, etta esim. v. 1907-jalkimaisista saatiin 
ainoastaan 16 % maamme sahateollisuuden raaka-aineesta. Nain 
ollen ei saavutettua tulosta voitane katsoa liian korkeaksi. 

Rakennusten arvon on arvioitu vastaavan suunnilleen puolet 
viljellyn maan arvosta, siis noin 675 miljonaa markkaa. Keski
arvoa voidaan tuskin pitaa liian korkeana, kun otetaan huomioon, 
etta esim. tohtori Karl Enckellin tutkimusten mukaan rakennus
ten nykyarvo on noin */5 viljellyn maan arvosta ja niiden kauppa-
arvo ainakin nykyarvosta (vert. Maatilan hoito-oppi, siv. 23). 

Maanviljelyskiinteistojen arvoksi voitaisiin edella esitetyn 
perusteella otaksua suunnilleen 3,400 miljonaa markkaa. 

Tama tulos nayttaa epailematta kovin korkealta, kun sita 
verrataan Lainvalmistelukunnan saavuttamaan tulokseen, joka on 
noin 1,100 miljonaa markkaa. 

Huomattava on kuitenkin, etta Lainvalmistelukunnan laskut 
osaksi nojautuvat niinkin epaluotettavaan perusteeseen kuin mant-
taali on tata tarkoitusta varten kaytettavaksi seka etta raken
nusten ja metsain (paitsi kotitarvemetsan) arvo Lainvalmistelu
kunnan laskuissa on jatetty huomioon ottamatta. 

Vahvistusta saa nyt saavutettu tulos kayttamalla tietoja 
kunnalHstaksotuksesta. Vuonna 1904 toimitetun taksotuksen 
perusteella olivat maanomistajain ja -viiokrajain tulot noin 190 

miljonaa markkaa. Huomattava kylla on, etta nama tulot eivat 
yksinomaan johtuneet maataloudesta. Siina tilastossa, josta tie-
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toja on saatu, on kukin henkilo viety siihen amraattiryhraaan, 
johon han tulojensa suurimman osan puolesta on kuulunut. Nain 
ollen on maanomistajain ja -vuokraajain tuloihin laskettu sellai-
siakin tulCija, jotka ovat johtuneet muusta kuin maataloudesta. 
Toiselta puolen on melkoinen maara tuloja, jotka ovat johtuneet 
maataloudesta, otettu huomioon muiden ammattiryhmien tulojen 
keskuudessa, milloin naet puheena olevilla tulonnauttijoilla on 
ollut suuremmat tulot muusta elinkeinosta, esim. teollisuudesta, 
kuin maataloudesta. Nain ollen voidaan katsoa, etta se tulo-
maara, mika maanomistajain ja -vuokraajain' osalle tilastossa on 
merkitty, jotakuinkin vastaa maanomistajain ja -vuokraajain tu
loja maataloudesta. Kun tama maara kapitalisoidaan 6 "/om 
mukaan (kts. John O. Hammarenin kirjoitusta »Maahengen» edel-
lisen osan 11 vihkossa, siv. 368), saadaan maanviljelyskiinteisto-
ten arvoksi, kun irtaimistot, esim. karja, luetaan mukaan, 3,167 

miljonaa markkaa. Tama tulos kay verrattain hyvin yhteen 
niiden tulosten kanssa, joista edella bu/ tehty selvaa, varsinkin 
kun otetaan huomioon, etta rakennuksista ei yleensa taksotuksessa 
lasketa tuloja maaseudulla, jotenka rakennusten arvo on lisattava 
edella esitettyyn maaraan, 3,167 miljonaan markkaan, ja etta 
taksotus yleensa toimitetaan kovin lievasti maaseudulla. 

Toiselta puolen on myonnettava, etta edella saavutettu 
tulos, 3,400 miljonaa markkaa, osottautuu tuntuvasti liian kor
keaksi, jos sita tarkistetaan esim. kayttamalla niita tietoja maan
viljelyskiinteistojen myyntiarvosta, jotka valtion asutustarkastaja, 
agronomi Osten Elfving on kerannyt valtion omista tilanostoista 
ja valtion antamilla lainoilla suoritetuista ostoista. Herra Elfvin
gin tahanastisten tutkimusten tuloksena on naet se, etta maan
viljelyskiinteistojen myyntiarvo ha kohti, kun rakennukset ja 
metsat luetaan mukaan, koko maassamme on keskimaarin 104 

markkaa seka ilman rakennuksia ja myytavaksi joutavaa metsaa 
78 markkaa. Tahan tulokseen: joutuu herra Elfving ottamalla 
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huomioon suuren maaran tiloja eri osissa maata, joiden tilojen 
yhteenlaslsettu pinta-ala on noin 130,000 ha. Varmoja tietoja 
on kuitenkin saatu vain noin 74,000 ha:lta, 

Herra Elfvingin saavuttamia tuloksia ei kuitenkaan tassa 
voitane panna laskun pohjaksi; Niista selviaa etupaassa vain 
se, etta valtio ja sen pikkutalolliset ovat tehneet hyvia kauppoja. 
Erittainkin rakennusten ja myytavaksi joutavan metsamaan arvo 
on' varmaan yleensa suurempi. Rakennusten arvoksi onkin niissa 
tilanostoissa, joihin herra Elfvingin tutkimus .perustuu, laskettu 
vain se arvo, mika huutokaupassa voitaisiin rakennuksista saada. 
Huomattava on myos, etta lukuisissa herra Elfvingin tutkimissa 
taloissa enemman kuin puolet ta'r'peellisista rakennuksista on 
puuttunut. Metsan arvo on, kuten tunnettu, monasti niin. tuntuva, 
etta silla on suurin merkitys maatilan ostossa, jotenka herra Elf
vingin saavuttamia tuloksia siinakin suhteessa nyt kyseessa olevaa 
tarkoitusta varten on kaytettava varovaisesti. Alhaiseen keski-
myyntiarvoon vaikuttaa epailematta myos se, etta melkoinen 
osa tutkitusta maasta on suurtiloja, joihin nahden keskiarvo ha 
kohti luonnoUisesti yleensa on" pienempi kuin muihin tiloihin 
nahden. 

- Herra Elfvingin viimeisessa julkaisussa »"Valtion maanhan-
kinta tilattomalle vaest6lle» ei ole tietoja siita, kuinka suuri maan 
keskimyyntiarvo' on kussakin laanissa, kun otetaan huomioon ne 
tilat, joiden perusteella edella esitetyt keskiarvot koko maata kohti 
on saavutettu. Nain ollen ei voida tarkalleen laskea, kuinka 
suuri arvo maanviljelyskiinteistoilla olisi kayttamalla herra Elf-
vingin'tutkimusten tuloksia. Varmaa on kuitenkin, etta puheena 
olevien kiinteistojen arvo niin laskettuna ei nousisi laheskaan 2 

miljardiin markkaan. 
Erittain vaikeata on luonnoUisesti maarata, mitka keski-

myyntiarvot ha kohti, jos koko maaomaisuus otetaan lukuun, 
olisivat eniten paikallaan eri laaneissa. On kuitenkin koetettu 
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tallakin tavalla tehda arviolasku ja sen pohjana pidetty maan-
myyntiasioimistojen hintaluetteloja. • Naiden perusteella on las
kettu, kuinka suuri maatilojen myyntiarvo ilman irtaimistoa eri 
laaneissa on ha kohti. Myyntiarvoksi on laskettu nelja viides-
osaa' siita hinnasta, joka on merkitty hintaluetteloihin, katsoen 
siihen etta tilat usein myydiian jonkun verran halvemmasta hin
nasta kuin niista aluksi vaaditaan. Milloin hinta on merkitty ti-
lasta irtaimistoineen, on lasketusta myyntiarvosta viela vahennetty 
seitsemas osa olettaen, etta irtaimisto puheena olevilla tiloilla on 
vastannut niin suurta osaa tilojen koko arvosta. 

Talla tavoin on tutkittu i6o tilaa Uudenmaan, 172 tilaa 
Turun ja Porin, 103 tilaa Hameen, 159 tilaa Viipurin, 44 tilaa 
MikkeHn, 19 tilaa Kuopion, 18 tilaa Vaasan ja 8 tilaa Oulun 
laanissa eli yhteensa 683 tilaa. Naiden tilojen yhteinen pinta-
ala on 194,201 ha, josta 49,012 ha tulee Uudenmaan, 30,224 ha 
Turun ja Porin, 32,866 ha Hameen, 41,431 ha Viipurin, 22,390 

ha Mikkelin, 7,586 ha Kuopion, 5,871 ha Vaasan ja 4,821 ha 
Oulun laanin osalle. Kunkin til an keskimaarainen pinta-ala on 
Uudenmaan laanissa 306 ha, Turun ja Porin laanissa 176 ha, 
Hameen laanissa 319 ha, Viipurin laanissa 260 ha,.MikkeHn laa
nissa 509 ha, Kuopion laanissa 399 ha, Vaasan,laanissa 32.6 ha 
ja Oulun laanissa 603 ha. Useimmat tutkitut tilat ovat nain 
ollen suurtiloja. 

Puheena olevien tilojen myyntiarvo ha kohti on edella 
olevan arvioimistavan mukaan seuraava: Uudenmaan laanissa 
244, Turun ja Porin laanissa 231, Hameen laanissa 198, Viipu
rin laanissa 211, Mikkelin laanissa 112, Kuopion laanissa 89, 

Vaasan laanissa 86 ja Oulun laanissa 53 markkaa. 
Nama tulokset ovat epailematta yleensa liian alhaiset. Jo 

arviolaskussa on luultavasti liian suuria vahennyksia tehty. Olisi 
kenties voitu vahentaa ainoastaan Vio eika ^/b hintaluetteloon 
merkitysta arvosta. Eraassa huomattavassa myyntiasioimistossa 
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onkin /̂io:n vahennysta pidetty riittavana. Lisaksi vaikuttaa sii
hen, etta tulokset ovat liian alhaisia, luonnoUisesti se seikka, etta 
tutkitut tilat yleensa ovat suurtiloja, moriet hyvinkin suuria. Kol-
meen pohjoisimpaan laaniin nahden ei suoritettu lasku anna juuri 
minkaanlaista johtoa. Viipurin laanin suuhteeUJsesti eduUiseen 
tiilokseen vaikuttaa se, etta tutkitut tilat yleensa sijaitsevat laa
nin etelaisessa osassa. - • 

OttamaUa huomioon nama seikat on koetettu asiantuntijain 
lausuntojen mukaan hiukan muodostella saatuja keskiarvoja ja 
lopullisessa laskussa kaytetty seuraavia keskiarvoja, jotka nekin 
luultavasti ovat liian alhaiset: 

Uudenmaan laanissa 
Turun ja Porin » 
Hameen » 
Viipurin » 
Mikkelin » 
Kuopion » 
Vaasan » 
Oulun » 

275 markkaa 
250 » 

225 » 

200 » 

150 » 

80 » 

125 » 

40 » 

Maanviljelyskiinteistojen arvo olisi siina tapauksessa seu

raava : 

Uudenmaan laanissa 
Turun ja Porin laanissa 
Hameen » 
Viipurin » 
Mikkelin » 
Kuopion » 
Vaasan » : 
Oulun » 

285,955,000 markkaa 
504,168,000 . » 

342,067,000' » 

515,049,000 

.229,185,000 » 

240,258,000 » 

403,201,000 » 

182,776,000 » 

Yhteensa 2,702,659,000 markkaa 
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••"^ Tulokset eroavat nain ollen tuntuvasti toisistaan. Liian 
rohkeata ei kuitenkaan voine olla, jos lopputuloksena pidetaan sita, 
etta maanviljelyskiinteistojen arvo on noin 3 miljardia markkaa. 

b) M u u t kiinteistot m a a s e u d u l l a . 

Naihin kuuluvat esim. teollisuus-, kauppa- ja kasityolaitos-
ten seka huvilain rakennukset ja tontit j . n. e. 

Arviolaskun pohjana on ollut pakko pitaa Lainvalmistelu-
kunnan kayttamaa tulosta, 60 miljonaa markkaa. Tama maara 
on korotettu kaksinkertaiseksi, jotenka tulokseksi on saatu 120 

miljonaa markkaa. Korotus ei voine olla liian korkea, kun ot
taa huomioon elinkeinoelaman yleisen kehityksen. Kasvoihan 
esim. teollisuuden bruttotuotanto enemman kuin kaksinkertaiseksi 
vuodesta 1890 vuoteen 1903. 

c) K a u p u n k i k i i n t e i s t o t . 

Arviolaskun pohjana naihin nahden on kaytetty kunnallis-
taksotusta. Taloista ja tonteista johtuneet tulot, joista tietoja on 
saatavissa vuodelta 1904 ja jotka mainittuna vuonna 1905 vuo
den taksotuksen mukaan tekivat 33,429,500 markkaa, on kapitali-
soitu 5%:n mukaan, jolloin kaupunkikiinteistojen arvoksi on 
saatu lahes 670 miljonaa markkaa. Tama tulos nayttaa kylla 
suurelta Lainvalmistelukunnan vastaavan tuloksen rinnalla, joka 
on 302 miljonaa markkaa. Toiselta puolen on huomattava, etta 
Lainvalmistelukunnan kayttama arviolasku perustuu epavarmoihin 
aineksiin ja etta palovakuutustilaston mukaan kaupunkikiinteistS-
jen arvon taytyy olla melkoista suurempi kuin Lainvalmistelu
kunnan esittama arvo. Esim. jo Kaupunkien yleisessa paloapu-
yhtiossa vakuutetun omaisuuden arvo oli vuonna 1903 noin 398 

miljonaa markkaa (vuonna 1906 noin 458 miljonaa markkaa). 
Mahdollista on myos, ettei laheskaan kaikkia kiinteistoja oteta 
huomioon, kun taksotuksessa lasketaan tuloja taloista ja tonteista. 
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d) K a u p p a l a i v a s t o . ^ 

Kauppalaivaston arvoa laskettaessa on samoinkuin Lain
valmistelukunnan tutkimuksessa otaksuttu, etta reisteritonnin keski
arvo purjelaivoihin nahden on 100 ja hoyrylaivoihin nahden 500 

markkaa. Kun vuonna 1903 purjelaivojen kantavuus oli 289,808 

reisteritonnia ja hoyrylaivojen 59,751 reisteritonnia, oli purjelai
vojen arvo mainittuna vuonna niin ollen 28,980,800 markkaa ja 
hoyrylaivojen arvo 29,875,500 markkaa. Koko kauppalaivaston 
arvo oli siis lahes 59 miljonaa markkaa (Lainvalmistelukunnan 
mietinnossa noin 36 niiljonaa markkaa). 

e) Maati lojen e l a v a kalusto. 

Maatilojen elavan kaluston arvoa laskettaessa on kaytetty 
Tilastollisessa Vuosikirjassa loytyvia tietoja kotielainten luku-
maarasta vuonna 1903. YksikkSarvot taasen pn pantu arviolta. 
Siten on saatu seuraavat tulokset. 

Lukumaara. Y k s i k k o - Yhteisarvo. 
arvo. 

S m k S m k 

2 7 9 , 4 6 2 3 0 0 8 3 , 8 3 8 , 6 0 0 

37,138 75 2,785,350 

Harkia 70,363 100 7 ,036,300 

100 105,256,400 

2 9 4 , 5 7 6 25 7 ,364,400 

919,333 10 9,193,330 

213,867 6 0 12,832,020 

5-914 7 41 ,398 

133,489 2 0 2 , 6 6 9 , 7 8 0 

5 0 2 , 8 3 1 I 5 0 2 , 8 3 1 

3,284 i : 50 4 , 9 2 6 

Yhteensa Smk 2 3 1 , 5 2 5 , 3 3 5 

-Maatilojen elavan kaluston arvoksi on niin ollen saatu 232 

miljonaa markkaa. Vastaava tulos Lainvalmistelukunnan mietin
nossa on noin 164 miljonaa markkaa. 
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f) Maati lojen k u o l l u t kalusto. 

Tahan ryhmaan kuuluvat etupaassa koneet ja tyokalut, 
mutta ei esim. vilja- tai muita varastoja. 

KuoUeen kaluston arvo on laskettu olevan"noin 50 markkaa 
viljellyn maan ha kohti eli noin /̂lo viljellyn maan arvosta (vert. 
Karl Enckell, Maatilan hoito-oppi, siv. 38, jossa esitetaan tuntu
vasti korkeampiakin keskiarvoja). Jos viljellyn maan arvona pi-
dettaisiin 1,350 miljonaa markkaa, ohsi kuoUeen kaluston arvo 
niin ollen noin 135 miljonaa markkaa. Jokseenkin-samaan tu
lokseen jouduttaisiin, jos laskettaisiin, etta kuoUutta kalustoa 
I hevosta kohti keskimaarin on noin 500 markkaa (ks. Maatilan 
hoito-oppi, siv. 39). Kun viljellyn maan arvo saattaa olla ar
vioitu liian suureksi ja vastaava tulos Lainvalmistelukunnan mie
tinnossa on vain 56 miljonaa markkaa, pidetaan kuitenkin kuol-
leen kaluston arvona tassa pyorein luvuin ainoastaan 100 miljo
naa markkaa. 

g) H u o n e k a l u t j a m u u personall inen omaisuus. 

Samaten kuin Lainvalmistelukunnan mietinnossa on tulon-
nauttijat ryhmitetty tulojensa mukaan neljaan tuloluokkaan, ni
mittain: i) sellaisiin, joiden tulot ovat vahintaan 5,000 markkaa, 
2) 1,000—5,000, markkaa, 3) 500^—^1,000 markkaa seka 4) 500 

markkaa pienemmat. Ensimaisen tuloluokan personallisen omai
suuden arvo on laskettu 8,000 markaksi, toisen 4,000 markaksi, 
kolmannen 1,000 markaksi ja neljannen 100 markaksi.' Kaytta
malla tietoja 1900 vuoden taksotuksesta, mita kaupunkeihin tulee, 
ja 1904 vuoden taksotuksesta maalaiskuntiin nahden, on taten 
personallisen omaisuuden arvoksi saatu noin 655 miljonaa mark
kaa, josta 199 miljonaa markkaa tulee kaupunkien ja 456 mil
jonaa markkaa maalaiskuntien osalle. Lainvalmistelukunta laskee 
personallisen omaisuuden arvoksi noin 311 miljonaa markkaa. 
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h ) Varastot . 

Myoskin tahan ryhmaan nahden on kaytetty samoja lasku-
perusteita kuin Lainvalmistelukunnan mietinnossa on kaytetty. 

Tallaiseen menettelyyn on ollut sita suurempi syy, kun tie-
dustelu, jonka verotuskomitea teollisuuteen ja kauppaan nahden 
on pannut toimeen, on antanut jokseenkin samat tulokset. 

Teollisuuteen nahden on otettu huomioon neljas osa 1903 

vuoden teollisuustuotannon arvosta. Kun tama kokonaisuudes-
saan oli 351,609,600 markkaa, on siis teollisuuden varastojen 
arvoksi laskettu 87,902,400 markkaa. 

Kauppaan nahden on otaksuttu, etta puolet 1903 vuoden 
kuluessa maahan tuodusta tavarasta oli varastossa puheena ole
van vuoden paattyessa. Kun koko tuonnin arvo oli 267,484,000 

markkaa, on tassa siis otettu huomioon 133,742,000 markkaa. 
Maanviljelyksen tuotteista eli 1903 vuoden sadosta on 

niinikaan otettu huomioon puolet. Er i maanviljelystuotteiden 
yksikkoarvona on yleensa kaytetty Lainvalmistelukunnan kayttamia 
arvoja. Vehnaan, rukiiseen, ohraan ja kauraan nahden on kay
tetty verohintamaaria. 

Sadon arvo on laskettu seuraavalla tavalla. 

M a a n v i l j e l y s t u o t t e e t . Sato. Y k s i k k o -
arvo. Yhteisarvo. 

S m k S m k 

4 5 , 6 5 6 hi. 17,00 776,152 

3,734,714 12,13 4 5 , 3 0 2 , 0 8 0 

1,844,163 > 9,44 17,408,898 

6,006,925 7,13 4 2 , 8 2 9 , 3 7 5 

151,609 > 8,00 1,212,872 

, 4 , 5 0 0 > 3,00 13,500 

108,508 10,00 1,085,080 

» 2,00 13,540,356 

1,320,127 1,00 1,320,127 

1,267,024 kg. 0,34 4 3 0 , 7 8 8 

4 0 2 , 1 8 2 0,34 136,741 
* 

Yhteensa Smk 124,055,969 
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Varastossa olevain maanviljelystuotteiden arvoksi on, kuten 
mainittu, .laskettu puolet koko sadon arvosta, siis 62,027,984 

markkaa. Tama maara ei voine olla liian korkea, kun pidetaan 
silmalla, ettei laskuissa ole otettu huomioon esim. rehuvarastoja. 

Varastojen kokonaisarvoksi saadaan taten lahes 284 miljo
naa markkaa. Lainvalmistelukunnan tulos on noin 173 miljonaa 
markkaa, 

i) M u i s s a e l i n k e i n o i s s a k u i n m a a n v i l j e l y k s e s s a kaytet-

tavat koneet j a tyokalut. 

Lainvalmistelukunta on laskujen pohjana pitanyt palovakuu
tetun omaisuuden arvoa. . Siita on erotettu irtaimen omaisuuden 
arvo, kayttamalla palovakuutustilaston tietoja Kaupunkien palo-
apuyhtiossa irtainta omaisuutta varten vakuutetusta omaisuudesta, 
erinaisten palovakuutusyhtioiden vuosikertomuksia y. m. Siten 
saatu irtaimen omaisuuden arvo on korotettu lo^/oiUa, katsoen 
siihen, etta palovakuutusarvo yleensa on todellista arvoa jonkun 
verran pienempi, ja taten saatua maaraa viela 50 */o:lla, koska on 
arveltu noin kolmannen osan irtaimesta omaisuudesta, arvon mu
kaan laskettuna, olleen vakuuttamatta. Kun siten saadusta 
lopputuloksesta on vahennetty se maara, mika on saatu maan
viljelyksen kuolleesta kalustosta, huonekaluista ja muusta perso-
nallisesta omaisuudesta seka varastoista, on saatu se maara, 
joka vastaa muissa elinkeinoissa kuin maanviljelyksessa kaytet
tyja koneita. Puheena olevasta maarasta, joka teki 90 miljo
naa markkaa, on vahennettu viela 25 miljonaa katsoen siihen, 
etta maaseudulla on kotielaimet voitu palovakuuttaa yhdessa 
kiinteistojen ja niihin kuull&van kaluston kanssa. 

Tata menettelytapaa on kuitenkin, kuten Lainvalmistelu-
kuntakin tunnustaa, pidettava ylen epavarmana. Jo irtaimen 
omaisuuden palovakuutjisarvon arvioiminen on vaikeata. Tassa 
on niin ollen luovuttu Lainvalmistelukunnan menettelytavasta ja 
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tyydytty elinkeinoelaman yleisen kehityksen mukaan arviolta 
korottamaan Lainvalmistelukunnan tulos, 65 miljonaa mark
kaa, kaksinkertaiseen maaraansa, jotenka puheena olevan omai-
suusryhman arvo tulisi olemaan 130 miljonaa markkaa. 

Mainita sopii tassa, etta 1903 vuoden lopussa yksinomaan 
Teollisuusharjoittajain palovakuutusyhtiossa vakuutettujen konei
den ja kiintean sisustuksen palovakuutusarvo oli lahes 55 miljo
naa markkaa. Todistukseksi siita, etta saavutettu tulos tuskin 
on liian korkea, mainittakoon myos, etta koneita ja tyokaluja' 
(paitsi maanviljelysta ja meijeritointa varten) yksin vuosina 1902 

—1906 tuotiin ulkomailta yhteensa noin 58 miljonan markan 
arvosta. 

j) Y k s i t y i s t e n h a l l u s s a olevat kateiset r a h a v a r a t . 

Pohjaksi on pantu 1903 vuoden lopussa liikkeessa ollut 
rahamaara, joka TilastoUisen Vuosikirjan mukaan oU 92,404,689 

markkaa. Tasta olisi vahennettava valtion, kuntain, seurakun
tain y. m. verosta vapaiden yhteisojen ja laitosten hallussa ole
vat kateiset rahavarat. 

Valtion eri laitosten hallussa oU 1903 vuoden paattyessa 
3,575,803: 93 markkaa kateista rahaa, josta eri virastojen osaUe 
tuli seuraavat maarat. 

Suomen Valtiokonttori Smk 
Uudenmaan laanin Laaninkonttori 
Turun ja Porin 1. » 
Hameen 
Mikkelin 
Wiipurin 
Kuopion 
Vaasan 
Oulun 
Rautatiehallitus 

46,282: 60 

204,413: 17 

66,517: 25 

107,787: 44 

63,989: 77 

114,216: 26 

41,813: 14 

90,163: 18 

54.695: 93 
1,418,651: 59 
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Postihallitus ' Smk. :315,6s5: 37 

Yliopisto . . . _! » . 3?>i7o: 35 

Vankeinhoitohallitus . . ' » 163,455: 77 

Laakintohallitus » 67,508: 79 

Yleisten rakennusten Ylihallitus . . . . » 48,624: 77' 

Tullihallitus » 356,693: 17 

Rahapaja • » 2,564: 66 

Leimakonttori » 306: 74 

Metsanhoitohallitus . » 117,271: 21 

Porvoon Tuomiokapituli . » 1,605: 75 

Kuopion » : » 131: 40 

Savonlinnan »• » 3,523: 22 

Meteorologinen laitos » 18: 71 

Koulu-Ylihallitus » 75 , i io: 34 

Maamittaus-Ylihallitus . . . . . . . » 1,501: 17 

Maanviljelyshallitus » 13,736: 61 

Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus . . . » 208,582: 60 

Luotsilaitos » 24,344: 41 

Teollisuushallitus » 31,468: 56 

Saastopankkien kateiset rahavarat olivat 3,029,868 mark
kaa, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen taasen 5,666 markkaa. 
Osuuskuntien kateisista rahavaroista on epataydellisia tietoja, joi
den mukaan puheena olevat rahavarat olisivat nousseet ainakin 
70,000 markkaan. 

Keskinaisten vakuutusyhtioiden kateiset rahavarat olivat 
seuraavat: 
keskinainen henkivakuutusyhtio Suomi 234,780: 22 markkaa 
elinkorko- ja paaomavakuutuslaitokset 280,464: 59 » 

keskinaiset tapaturmavakuutusyhtiot 22,956: 27 » 

keskinaiset palovakuutusyhtiot 106,776: 09 » 

keskinaiset elainvakuutusyhtiot 2,987: 05 » 

Yhteensa 647,964: 22 markkaa 



Suomen yksHyisoinaisuuden raha-arvo. 2 8 7 

Tietoja puuttuu Turun ja Porin laanin maakauppiasten 
palovakuutusyhtiosta seka Suomen merivakuutusyhtiosta^^a Toi
sesta Suomen merivakuutusyhtiosta. 

Nain ollen olisi liikkeessa olevan rahan maarasta vahen
nettava ainakin noin 7,330,000 markkaa. 

Kuntien ja seurakuntien kateisista rahavaroista ei tietoja 
ole olemassa. Yleisten elakelaitosten kateisista rahavaroista ei 
niita myoskaan ole. ^ ' -

Kun niiden yhteisojen ja laitosten kateiset rahavarat, joista 
tietoja puuttuu, tuskin voidaan katsoa nousevan yli 3 miljonan mar
kan, olisi suunnilleen 10 miljonaa markkaa laskettava pois liik
keessa olevan rahan koko maarasta, ja siten jouduttaisiin siihen 
tulokseen, etta yksityisten hallussa 1903 vuoden paattyessa oli 
noin 82 miljonaa markkaa. Vastaava tulos Lainvalmistelukun
nan mietinnossa on 56,7 miljonaa markkaa. 

Ulkomainen raha on jatetty tutkimuksessa kokonaan huo
mioon ottamatta, niinkuin myos Lainvalmistelukunnan mietin
nossa on asian laita. 

k ) Y k s i t y i s t e n s a a t a v a t valtiolta, k u n n i l t a , s e u r a k u n 
n i l t a j a e r i n a i s i l t a l a i t o k s i l t a s e k a v a s t a a v a t velat. 

i) Yksityisten saatavat. 
Naihin on ensinnakin luettava se maara valtion, kuntain, 

seurakuntain ja erinaisten laitosten obligatsioneja, joka oli yksi
tyisten hallussa. 

Koko maara obligatsioneja oli 1903 vuoden paattyessa 
seuraava: 

valtion ^ . 142,936,835: 50 markkaa 
kaupunkikuntain ' 37,240,200: — > 

seurakuntain 962,000: » 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 38,366,500: — » 

Suomen maalaisten paloapuyhtion 600,000: — » 

Yhteensa 220,105,535: 50 markkaa 
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Naista obligatsioneista on otaksuttu seurakuntain ja Suo
men niaalaisten paloapuyhtion obligatsionien olleen melkein koko
naan omassa maassamme. 

Mita valtion obligatsioneihin tulee, oh Suomessa oleva osa 
niista koetettu arvioida niiden korkokuponkien arvon nojalla, 
jotka 1903 vuoden kuluessa on maassa lunastettu, ja on tulok
seksi saatu, etta kysymyksessa olevat obligatsionit tekivat noin 

- 5i2,856-n3aFkkaa 

Kaupunkikuntain obligatsioneista on saatujen tietojen pe
rusteella arveltu puolen maaran olleen kotimaassa. 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen obligatsioneista oli saatujen 
tietojen mukaan kotimaassa noin 9,542,105 markkaa. 

Nain ollen joudutaari siihen tulokseen, etta maassa olevien 
obligatsionien arvo oli suunnilleen 30,237,000 markkaa. 

Tasta maarasta olisi vahennettava valtion, kuntain, seura
kuntain ja verosta vapaiden laitosten hallussa oUeiden obligatsio
nien arvo. Mahdotonta on kuitenkin saada aivan tarkkoja tietoja 
puheena olevista obligatsioneista. 

Valtiokonttorin hallussa oli valtion obligatsioneja 55,234: 56 

markkaa, kuntien obligatsioneja 973,675 markkaa, Suomen Hy-
'poteekkiyhdistyksen obligatsioneja 6,482,801: 30 markkaa ja 
Suomen maalaisten paloapuyhtion obligatsioneja 600,000 mark
kaa eli yhteensa kysymyksessa olevia obligatsioneja 8,111,710: 86 

markan arvosta. 

Suomen Pankilla olij valtion obligatsioneja 120,932 mark
kaa, kuntien obligatsioneja 1,089,500 markkaa, seurakuntien obli
gatsioneja 2,500 markkaa ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen obli
gatsioneja 13,000 markkaa, siis yhteensa 1,225,932 markkaa pu
heena olevia obligatsioneja. 

Suomen Hypoteekkiyhdistyksella oH 377,215 markkaa kau
punkien obligatsioneja. • 
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Yliopistolla oli puheena olevia obligatsioneja 67,420 mar
kan arvosta. 

Henkivakuutusyhtio Suomella oli kysymyksessa olevia obli
gatsioneja 55,386 markkaa. Keskinaisilla palovakuutu.syhtioilla 
oli niita 1,372,205 markan arvosta. 

Nain ollen olisi vahennettava ainakin noin 11,200,000 

markkaa. 
Viela on huomattava, etta yleisten elakelaitosten omista-

mista obligatsioneista ei ole tietoja, etta saastopankeilla oli 
»pankkitalletuksia ja obligatsioneja* 7,610,539 markkaa, josta 
arviolta 2 miljonaa obligatsioneja, ja etta keskinaisilla tapaturma-
vakuutusyhtioilla oli obligatsioneja 30,932 markan arvosta. Kuinka 
suuri osa naista obligatsioneista oli valtion, kuntain, y. m., ei 
selvia, mutta tassa otaksutaan, etta viela ainakin yksi miljona 
markkaa edella esitetyn maaran, 11,200,000 markkaa, lisaksi on 
vahennettava.. 

Nain ollen olisi laskun tulos se,' etta valtion, kuntain y, m. 
obligatsioneja noin 18 miljonan markan arvosta oli yksityisten 
hallussa. 

Lisaksi on tassa ryhmassa otettu huomioon seuraavat erat: 
yksityispankkien saatavat Suomen Pankilta pano-

ja ottotililla 669,242 mk. 
talletukset saastopankkeihin , 104,472,494 » 

» postisaastopankkiin 51084,3 5 3 » 

yksityisten saatavat kunnilta ja seurakunnilta 
(paitsi obligatsioneja), arviolta . . . . 17,000,000 »• 

Yksityisten saatavat valtiolta, kunnilta y. m. olisivat taman 
mukaan tehneet suunnilleen 145 miljonaa markkaa, mika tulos 
kuitenkin on jokseenkin epavarma. Vastaava tulos Lainvalmistelu
kunnan mietinnossa on noin 60 miljonaa markkaa, johon yksi
tyisten saatavat kunnilta ja seurakunnilta (paitsi obligatsionien 
kautta) kuitenkaan eivat sisally. 
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2) Yksityisten vastaavat velat. 

Tassa ryhmassa on otettu huomioon: 

1) Valtiolconttori: ' 
annetut lainat, joiden koko maarasta, 39,596,204 markkaa, 

on vahennetty kunnille ja seurakunnille annetut, maaraltaan 
14,879,485 markkaa, seka Osuuskassojen Keskuslainarahastolle 
annettu 300,000 markan laina, siis. . . 24,416,719 markkaa 

talletukset 1,943,038 » 

yksityisten obligatsionit (paitsi kuntain, 
seurakuntain y. m.) ja osakkeet . . 11,884,413 » 

2) Suomen Pankki: - 1 , 1 
annetut lainat, joiden koko maarasta, 49,561,309 markkaa, 

on vahennetty saastopankeille y. m. annetut, maaraltaan 296,300 

markkaa, siis . . . -. 49,265,009 markkaa 
obligatsionit . 2,055,743 » 

3) Suomen Hypoteekkiyhdistys: 
lainat 41,043,791 » 

4) Yliopisto: 
lainat 8,214,372 » 

talletukset . . . . - 230,000 » 

obligatsionit . -. . . . 481,905 » 

5) Keskinainen henkivakuutusyhtio Suomi: 
lainat . . 13,772,800 » 

talletukset 29,689 » 

osakkeet . - ' 1,131,500 » 

6) Elinkorko ja paaomavakuutuslaitokset: 
lainat . . . . ' . .". . . . . 8,371,647 

talletukset - . 75,200 » 

7) Keskinaiset tapaturmavakuutusyhtiot: 
lainat' 417,000 » 

talletukset . . • 981,281 7> 
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8) Keskinaiset palovakuutusyhtiot: 
lainat 
talletukset 
obligatsionit . . . . . . 

9) Saastopankit: 
lainat 
talletukset, arviolta . . . 
obligatsionit, » . : . . 

10) Kunnat ja seurakunnat: 
lainat ja talletukset, arviolta 

11) Yleiset elakekassat: 
lainat ja talletukset, arviolta 

.Osuuskuntain myontamista lainoista puuttuu tietoja, mutta 
olivat nama lainat varmaan vuonna 1903 viela jokseenkin vahaiset. 

Talla tavoin saadaan yksityisten velkamaara valtiolle, kun
nille y. m. nousemaan noin 372 miljonaan markkaan. Vastaava 
tulos Lainvalmistelukunnan mietinnossa on 180,8 miljonaa markkaa. 

Mita tulee yksityisten - saataviin ja velkoihin ulkomaihin 
nahden, on tassa, niinkuin myos Lainvalmistelukunnan mietin
nossa, luovuttu arviolaskusta, koska riittavia aineksia ei ole saata
vissa. Taten on tilastossa tietenkin tarkea aukko, jota valitetta
vasti" ei kuitenkaan voida tayttaa. 

Toimitettu tutkimus osottaa nain ollen, etta Suomen yksityis
omaisuuden arvo 1903 vuoden paattyessa oli suunnilleen seuraava: 

a) maanviljelyskiinteistot . . . . . . . . 3,000 milj. mk. 
b) muut kiinteistot maaseudulla 126 » » 

c) kaupunkikiinteistot : \ . 670 » » 

d) kauppalaivasto 59 » » 

4>279,373 markkaa 
3,678,600 » 

1,151,231 

102,151,594 » 

5,600,000 - » 

1,000,000 » 

45,000,000 » 

45,000,000 » 
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e) maatilojen elava kalusto . ' 232 milj. mk. 
f) maatilojen kuollut kalusto 100 » » 

g) huonekalut ja muu personallinen omaisuus . 656 » » 

h) varastot 284 » » 

i) muissa elinkeinoissa kuin maanviljelyksessa 
kaytettavat koneet ja tyokalut 130 » » . 

j) yksityisten hallussa plevat kateiset rahavarat 82 » » 

k) yksityisten saatavat .valtiolta, kunnilta y. m. 345 » » 

Yhteensa 5,477 milj. mk. 
kun tasta maarasta vahennetaan yksityisten velat val

tiolle y. m., 372 miljonaa markkaa, saadaan 5,105 miljonaa 
markkaa. Taman mukaan olisi Suomen yksityisomaisuus, otta
malla huomioon ne rajoitukset ja huomautukset, jotka edella on 
esitetty, vuonna 1903 noussut suunnilleen 5 miljardiin markkaan. 

Asukasta kohti olisi-maassamme edella olevan mukaan 
ollut yksityisomaisuutta noin 1,800 markkaa. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon, etta kansallisvarallisuutta asukasta kohti Saksassa 
ja Ranskassa on noin 7,000 markkaa, Suurbritanniassa noin 8,000 

markkaa seka Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa suunnilleen 
6,500 markkaa. 

Arvioitaessa, kuinka .suuri osa yksityisomaisuudesta tulisi 
olemaan omaisuusveron alainen, on edella saavutetusta tulok-. 
sesta, 5,105 miljonaa markkaa, laskettava pois personallisen omai
suuden arvo, jota omaisuusvero Lainvalmistelukunnan mietinnon 
mukaan ei tulisi koskemaan. Silloin jaa 4,450 miljonaa markkaa. 
Osa tasta on viela vahennettava, koska toimeentulominimia sil-
mallapitaen se omaisuus, jonka arvo ei nouse maarattyyn ra-
jaan, olisi vapautettava verosta. Jos, samoinkuin Lainvalmistelu
kunnan mietinnossa on tehty, vahennetaan neljas osa omaisuu
desta, olisi Suomen verotuksenalainen yksityisomaisuus 1903 

vuoden paattyessa tehnyt suunnilleen 3,300 miljonaa markkaa. 
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Edella saavutettuja tuloksia tarkastettakoon tassa viela 
lyhyesti ulkomailla kaytettyjen metodien mukaan. 

Steinmann-Bucherin ryhmistystapaa noudattamalla .jouduttai
siin suunnilleen seuraaviin tuloksiin. 

1) Palovakuutettu omaisuus. 
Taman arvo oh vuonna. 1903 yhteensa noin 2,072 miljo

naa markkaa, joka jakaantuu siten, etta osakeyhtioiden vakuutus-
kanta oli noin 594 miljonaa, keskinaisten yhtioiden ja yhdistys-
ten 960 miljonaa seka kilakunta- ja pitajapaloapuyhdistysten 
noin 517 miljonaa markkaa. 

Puheena oleviin maarin sisaltyy kylla esim, kuntien, seura
kuntien y m. omaisuutta, mutta toiselta puolen on olemassa pal
jon vakuuttamatonta yksityisomaisuutta. 

2) Maaomaisuus ja metsat. 
Taman omaisuusryhman arvoksi voidaan edella esitetyn pe

rusteella laskea ainakin 2̂ /2 ra'iljardia markkaa. 
3) Kauppalaivasto, jonka arvo edella esitetyn mukaan on 

noin 59 miljonaa markkaa. 
4) Kateiset "rahavarat, arvoltaan 82 miljonaa markkaa. 
Kun pidetaan muistissa, etta maassamme varmaankin mel

koinen osa yksityisomaisuudesta ei ole palovakuutettu, joudutaan 
siihen tulokseen, etta yksityisomaisuuden arvo olisi ainakin 5 

miljardia markkaa, ollen siis jokseenkin yhta suuri kuin edella 
oleva arviolasku osottaa. 

Perintotilaston kayttaminen tarkastuskeinona on vaikeata 
silla tilastotietoja perintojen maarasta koko maassa on vain nel-
jalta vuodelta, nimittain vuosilta 1902, 1906, 1907 ja 1908. Naina 
vuosina nousivat perinnot seuraaviin maariin: 

vuonna 1902 
» 1906 

» 1907 

» 1908 

45,9 milj. mk. 
52,3 » » 

75,7 » * » 

61,2 » » 



2 9 4 Oskari Autere. 

Keskimaarin tekivat perinnot puheena olevina vuosiiia 58,8 

miljonaa markkaa, Jos tama maara kerrotaan 53:11a siihen nah

den, etta noin /̂sa kansastamme kuoli vuosittain vuosina 

1897—1907) saadaan tulokseksi, etta yksityisomaisuuden raha-

arvo on noin 3,116 miljonaa markkaa, siis paljon pienempi kuin 

edella esitetyn arviolaskun mukaan. Huomattava on kuitenkin, 

etta tietoja perintojen maarasta ei ole tarpeeksi monelta vuo

delta, etta lukuisista perinnoista ei ole annettu ilmoituksia, kuten 

tilastosta selvasti nakyy, j a etupaassa se seikka, etta perintojen 

arvo yleensa on arvioitu kovin alhaiseksi. 

Kaytettakoon tassa viela tarkastuskeinona tulotilaston tie

toja. 1904 vuoden kunnallistaksotuksen mukaan oli maalais-

kunnissa vuonna 1903 tuloja noin 342 miljonaa markkaa. K a u -

pungeissa taasen oli, kayttamalla tietoja 1900 j a 1905 vuosieiii 

taksotuksesta, puheena. olevana vuonna tuloja arviolta 210 mil-

joonaa markkaa. Yhteensa nousivat siis kansamme taksotetut tu

lot noin 552 miljonaan markkaan, mika maara kuitenkin alhai

seen taksotukseen katsoen on liian pieni. Otaksumalla, etta tu

lot taalla suhtautuvat kansallisvarallisuuteen jotensakin samalla. 

tavalla kuin ulkomailla, esim. Saksassa, Ranskassa j a Englannissa„ 

joissa suhde on arveltu olevan 10̂ —-15 : 100, tultaisiin siihen, ettei 

edella esitetyn arviolaskun lopputulos ole ainakaan liian korkea. 

• Tuskin lienee .tarpeellista mainitakaan, etta kaytettyjen 

tarkastuskeinojen todistusvoima on jokseenkin vahainen. 

Mita itse suoritettuun arviolaskuun tulee, on lopuksi huo-

mautettava, etta sekin luonnoUisesti varsinkin siihen nahden, etta. 

maanime tilasto viela on puutteellinen, saattaa monessa suhteessa. 

oUa harhaanjohtava. Jonkinlaisen kasityksen antanee tutkimus-

kuitenkin Suomen yksitysomaisuuden raha-arvosta. 
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MITEN O N L U O T T O Y L E I S H Y O D Y L L I S T A 
RAKEHNUSTOIMINTAA V A R T E N 

J A R J E S T E T T A V A ? 
Alustus Wien'issa toukokuussa 1910 pidettavalle kansainvaliselle asunto-kongressille. 

Kiijoittanut 

Otto Stenroth. 

Yleishyodyllinen rakennustoiminta Suomessa on tarkoitus-

tensa toteuttamiseksi enimmakseen kayttanyt osakeyhtio-muotoa. 

Osakeyhtioita kelvollisten j a huokeiden asuntojen rakentamiseksi 

vahavaraisille, etupaassa tyovaelle, perustivat aluksi asian harras

tuksesta henkilot, joille asuntokysymyksen suuri yhteiskunnallinen 

merkitys oli selvinnyt. Rajoittaen yhtion saannoissa korvauk-

sensa yritykseen pannuista omista varoista kohtuuUiseen kor-

koon, ovat nama yhtiot tarkoittaneet joko pienien huoneusto-

jen rakennuttamista tyovaelle vuokrattaviksi, tahi myoskin joskus 

vuokralaisten vahitellen omiksensa lunastettaviksi. Naita yhtioita 

loytyy seka paakaupungissa Helsingissa etta muutamissa maa-

seutukaupungeissa. Naiden yhtioiden suurin merkitys on siina, 

etta ne ovat toimineet tienviittaajina, esimerkkia antavina. K u n 

tyovaki naiden toiminnan kautta tuli huomaamaan, kuinka he 

taten. olivat tilaisuudessa saamaan parempia asumuksia huokeam-

malla vuokralla, kuin yksityisten vuokrataloissa, alkoiyat he kes-

kuudessansa perustella yhtioita, tarkoituksella rakennuttaa yhtion 

osakkaille omia asuntoja. Sangen nopeasti levisi tama itseavus-

tukseen perustuva liike. Ylt 'ympari maata useimmissa suurem-

missa kaupungeissa loytyy naita" tyovaen itsensa keskuudessa 

perustettuja asuntoyhtioita. Niiden lukumaara teki i p:na mar-

rask. 1909 (Helsingissa yksistaan 73) 126 j a niiden osakepaaoma 

yhteensa 4.991.200 markkaa. Naissa yhtioissa on yleensa osake

paaoma 1 5 — 2 0 % tontin j a rakennusten yhteisesta arvosta, jos-
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kus nousee oma paaoma 25 */o:iin asti j a muutamassa poikkeus-

tapauksessa on se 12—15 "/oaa. Keskimaarana voitanee pitaa 

20 "/o, joten naiden yhtioiden rakentamat talot voidaan arvioida 

kaikkiaan noin 25 milj. markan arvoisiksi. 

V a i k k a osuustoiminta muilla aloilla on maassamme erittain 

levinnyt j a jo sangen voimakas, on tama yhtymismuoto ainoas

taan muutamissa tapauksissa tullut yleishyodyllisessa rakennus-

toiminnassa kaytantoon. Tallaisia rakennusosuuskuntia loytyi 

1907 vuoden lopussa kaikkiaan vaan 10, joista 8 Viipurin kau

pungissa. Syyna tahan lienee osittain etta -laki osuuskunnista 

meilla astui voimaan vasta Yio 1901, jolloin osakeyhtio-muoto jo 

oli voittanut jalansijaa tyovaen rakennustoiminnassa, osittain se 

seikka etta osakeyhtioilla yleensa nahtavasti on ollut helpompi, 

kuin osuuskunnilla, saada tarpeellista luottoa. Yhdistys »Arbe-

tets Vanner» Helsingissa on rakennustarkoituksiinsa yhdistanyt 

molemmat muodot, siten etta sen keskuudessa perustettu. osake

yhtio, jossa osakkaiden voitto-osuus on rajoitettu korkeintaan 

6 "/oiiin, rakentaa pienia taloja vuokrataksensa naita tyovaen kes

kuudessa perustetuille osuuskunnille sellaisilla ehdoilla, etta osuus-

kunnan jasenet su.oritettuansa viikottaisten maksujen kautta asun-

toaan vastaavan maaran osuuseria saavat pysyvaisen vuokra-

oikeuden asuntoonsa. 

Mitaan yhdistyksia, jotka olisivat suorastaan omaan las-

kuunsa rakentaneet vahavaraisille asuntoja, ei maassamme loydy. 

Kuten mainittu ovat yleensa yleishyodylliset rakennusyri-

tykset meilla voineet yritykseen panna 15—20 "/o tarvittavasta 

paaomasta. Miten ovat nytijaljella olevat 80—85 "/o olleet saa

tavissa? Ensimmaiseksi mainittakoon, mita valtion puolesta tassa 

suhteessa on tehty. • . 

•Jo aikaisemmin oli Suomen valtiovaroista myonnetty muu-

tamia lainoja, yhteensa Smkaa 515,000 terveellisten tyovaen 

asuntojen rakentamiseksi, mutta vasta jalkeen vuoden 1897 sai 
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tama lainananto suuremman merkityksen. Mainittuna vuonna 

oli nim. Suomen Eduskunta-anonut, etta yhtioille tai yhdistyk-

sille, joilla oli tarkoituksena terveellisten asuntojen rakentaminen 

maan kaupunkien tyovaestolle, annettaisiin niiden lainojen lisaksi, 

joita yhtiot tai yhdistykset yksityista tieta voisivat hankkia, ylei

sista valtionvaroista kiinnitysvakuutta vastaan lisalainoja, jotka 

vastaisivat noin kolmatta osaa kiinteiston arvioidusta arvosta, 

joten yhteenlaskettu lainamaara tulisi nousemaan enintaan 75 

prosenttiin mainitusta arvosta. Taman anomuksen johdosta an-

nettiin 24. p:na toukokuuta 1898 julistus, jonka kautta maarat-

tiin, etta valtiovaraston lainausrahastosta oli annettava terveellis

ten j a muuten sopivain tyovaenasuntojen rakentamiseksi kaupun

geissa kuoletuslainoja seka kaupunkikunnille, jotka sitoutuvat 

lainan takaisin maksamisesta vastaamaan etta myoskin sita tar

koitusta varten muodostuneelle osakeyhtioUe, kiinnitysvakuutta 

vastaan, ehdoUa etta siita voitosta, joka yrityksesta lahtee, ei 

saada laskea suurempaa] jako-osuutta lainanottajan yritykseen 

kiinnittamalle omalle paaomalle kuin etta se vastaa kohtuuUista 

korkoa sille j a etta sitavastoin voiton ylijaama etupaassa kayte-

taan vuokrain alentamiseen. 

Taman asetuksen nojalla on sittemmin myonnetty. 34 osake

yhtioUe yhteensa 2,922,600 markkaa, joten koko tyovaen raken-

nusyhtioille myonnetty lainasumma on 3,498,000 markkaa. Tasta 

on yksistaan Helsingissa annettu 30] yhtioUe kaikkiaan 3,064,000 

markkaa. Aikaisemmin annetuista lainoista olivat vuotuismaksut 

6—7V2 °/o, josta korkona laskettiin osittain 4 "/o, osittain 4 V2 % . 

Vuoden 1898 julistuksen nojaUa annetuista' lainoista lasketaan 

sita vastoin korko aina 3 V2 '*/o:in mukaan, vaan vuotuisniaksu 

vaihtelee 5 "/otsta aina 10 "/onin kuitenkin siten etta kuoletus 

useista- lainoista alkaa-vasta i i : s t a jopa i6:sta vuodesta lukien, 

joten siis] 10—15 ensimmaisena vuotena suoritetaan ainoastaan 
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SVaVonn korko." Vakuutena lainoista] on i:nen kiinnitys kiin-

teiniistoihin. I " 

Siirtyessamme sitten puhumaan siita. luotosta, jota kunnat 

ovat myontaneet yleishyodyllisen rakennustoimihnan edistami

seksi, on huomattava etta tama enimmakseen on tapahtunut ton-

tin hinnan velaksi jattamisen kautta. Jo 1888 oli Helsingin kau

punki, poikkeuksena yleisesta saannosta, myontanyt yhtioUe, jonka 

tarkoituksena oli rakentaa terveellisia j a halpoja asuntoja tyo

vaelle j a etenkin yhtion osakkaille, tarjoten heille samalla tilai-

suuden tuUa asuntojensa omistajiksi, seilaisen etuuden, etta koko 

tontin lunastushinta sai jaada velaksi j a oli suoritettava 6 */o:in 

vuotuismaksulla, josta 5 "/« oli laskettava koroksi j a i "/o kuole

tukseksi. K u n sittemmin yleiseksi saannoksi tonttien myyntia 

varten Helsingissa maarattiin, etta kauppahinta sai jaada velaksi 

i:sta kiirinitysta vastaan tonttiin, suoritettavaksi /."/om vuotuis-

maksuilla, josta 5 V2 "/o oli laskettava korkona j a i V2 "/o paa-

omavahennyksena, joten kuoletusaika tuli olemaan vahan paalle 

30 vuotta, myonnettiin tyovaen asuntoyhtioille, jotka olivat saa

neet kuoletuslainan valtiolta tai Kaupunkien Hypoteekkikassalta, 

se erikoisoikeus, etta kaupunki tyytyi 2:seen kiinnitykseen tontti-

saatavastaan. 

Vihdoin, marrask 21 p:na 1905 teki Helsingin kaupungin. 

valtuusto tyovaen asuntojen rakentamisen edistamiseksi seuraa-

van paatoksen: 

sRakennusyrityksille, jotka tarkoittavat sellaisten talojen 

rakentamista, joissa on terveellisia j a tarkoituksenmukaisia pienia 

asuntoja, yhden huoneen, yhden huoneen ja keittion taikka kah-

den huoneen suuruisia, myonnetaan, mihinkaan eri kaupungin 

osaan rajoittumatta, se etu, etta tontin hinta saa olla kiinnitet-

tyna lainana, josta ; on suoritettava vuotuismaksua: a) sellaisten 

yksityisten talonomistajain tai yhtioiden, jotka rakentavat vuokra-

huoneistoja, 6 "/o, josta 5 % korkoa maksamatta olevasta paa-
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omasta j a • i''/o kuoletusta, b) sellaisten yksityisten henkiloitten 

tai • yhtioiden (osuuskuntain), jotka rakentavat asuntoja omiksi 

j a omain osakastensa tarpeiksi, seka yleishyodyllisten vuokra-

huoneistoja rakentavain rakennusyritysten 6 "lo, josta 4 "/o 

korkoa ja i V2 "/o kuoletusta. ' . ' . 

Viimemainitut maksuehdot voidaan poikkeustapauksessa 

myontaa myoskin kahden huoneen j a keittion -huoneustoisla sel-. 

laisille henkiloille tai yhtioille (osuuskunnille), jotka rakentavat 

asuntoja omiksi j a omain osakastensa tarpeiksi. 

Jos pienia vuokrahuoneistoja rakennuttavan yleishyodyllisen 

rakennusyrityksen havaitaan ahsaitsevan viela lisaksi etuja, niin

kuin enempaa huojennusta tontin myynnissa,' osakkaiden merkit-

semista tai rakennusluoton myontamista, ,on asia kussakin tapauk

sessa Kaupunginvaltuuston erikseen ratkaistava.: Sellainen etu. 

saatakoon kuitenkin myontaa ainoastaan yhtioUe (osuuskunnalle), 

jonka saannoissa on maarays, etta vuotuisista tuloista voidaan 

enintaan 6 % maksetun paaoman maarasta jakaa osakkaille, 

mutta etta ylijaama on kaytettava vuokrain. huojistamiseen, seka 

ehdoUa, etta kaupungin viranomaisille vuosittain annetaan till 

yrityksen toiminnasta j a tuloksista.» 

Tassa mainittuja lisa-etuja ei kuitenkaan ole yhdessakaan 

tapauksessa viela myonnetty. 

Turun kaupunginvaltuusto paatti jo .joulukuussa 1899 etta, 

kun tavallisia asuntotontteja kaupungin puolesta myytaessa-mak-

samaton hinta oli suoritettava 10 vuoden kuluessa j a korko las

kettava 6 "/orin mukaan, oli tyovaenperheen asuntoja varten va-

rattuja pienia tontteja, joille kuUekin'saisi rakentaa korkeintaan 

3 huonetta j a kyokin sisaltavan huoneuston, (lahemmin naista 

Lakitiedetten Kandidaatti Einar Bookin kuntien asuntopolitiikkaa 

koskevassa alustuksessa) myytava siten etta tontin bstohinta kuo-

letetaan 10 vuoden kuluessa siita paivasta, jolloin kauppa tehtiin 

j a jolloin ensimmainen maksu on tehtava; j a on seuraavieri vuo-
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sien lyhennysmaksuina kulloinkin suoritettava' erapaivana raha

maara, joka vastaa edellisen vuoden maksua korotettuna l o "/odla 

j a tasattuna lahinna korkeampaan tayteen markkaan seka - suo-

rittamattomalle kauppasummalle kulloinkin laskettava ainoastaan 

4 Va "/oan korko. J a sittemmin, helmik. 4 p:na 1904 paatettiin 

tyovaenasuntojen rakentamista varten perustetuille osakeyhtioille 

yleensa myontaa se erikoisetu, etta hinta kuoletetaan 7 ''/o:n vuo-

tuismaksuilla, josta 4 V2 % lasketaan korkona, lopun ollessa paa-

omavahennysta. 

Tampereen Kaupungissa] on tyovaen asuntoja rakentaville 

yhtioille myonnetty noin /̂lo tontin kauppahinnasta velaksi i:sta 

kiinnitysta vastaan 10 vuodeksi 5 % : i n korolla, vaan i i : s t a vuo

desta on korko viela maksamatta olevasta osasta kauppahintaa 

laskettava 6 % : n mukaan. 

Tontin lunastusta laajempaa luottoa eivat yleensa kunnat 

Suomessa ole myontaneet. Poikkeuksena on mainittava etta T u 

run kaupunki on eraalle tyovaenasunto-osakeyhtiolle, jonka osak-

kaana kaupunki on 50,000 markan paaomalla, v. 1904 myonta

nyt 100,000] markan kuoletuslainan, korkovapaudella ensimmai-

selta vuodelta j a sen jalkeen 4 "/oun kotkoa vastaan. 

Erityinen rahasto tyovaen asuntojen rakentamisen edista

miseksi loytyy vastaiseksi ainoastaan Tampereen kaupungissa. 

Se perustettiin jo 1896, jolloin sen ohjesaannossa maarattiin 

m. m. seuraavaa: 

• Tampereen tyovaen rakennusrahaston tarkoitus on kuoletus-

lainain myontamisella edistaa ajanmukaisten tyovaen asuntojen 

perustamista Tampereen kaupungissa. Tallaisia kuoletuslainoja 

annetaan harkinnan mukaan ainoastaan yksityiselle tyomiehelle, 

joka aikoo rakentaa asunnon itseaan j a perhettaan tahi lisaksi 

korkeintaan yhta tyomiesperhetta varten, taikka yhtiolle joka 

tarkoittaa tyovaenasuntojen rakentamista hyvaa tekevassa tarkoi-

tuksessa eika oman edun tahden. Kysymyksessa olevia kuole-
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tuslainoja myonnetaan ainoastaan ensimaista Idinnitysta vastaan 

tonttiin j a sille perustettaviin rakennuksiin seka korkeintaan sii

hen maaraan kuin vastaa kolmea neljatta osaa lainan ottajan kiin-

teimiston arvosta ja on lainasta suoritettava vahintain 5 % vuo-

tuinen korko, josta 4 "/o lasketaan . paaoman kasvuksi j a i % 

kuoletukseksi, jaaden kuitenkin lainaii ottajan vapaaseen tahtoon 

suorittaa suurempaakin kuoletusprosenttia jos niin tahtoo. 

Taman rahaston suuruus oli 1908 vuoden lopussa noin 

160,000 markkaa j a olivat sen varat kokonaan lainassa kuudella 

tyovaen asunto-osakeyhtioUa. 

Joulukuun 2 paivana 1904 paatti Viipurin kaupungin val

tuusto perustaa erityisen 300,000 markan suuruisen kaupungin 

rahaston, josta oli annettava seka yksityisille henkiloille, etta 

osakeyhtioille, osuuskunnille j a yhdistyksille lainoja terveellisten 

j a muuten sopivien tyovaen asuntojen rakentamista varten, seka 

myoskin etta tallaisia lainoja on myonnettava kiinnitysvakuutta 

vastaan, yhteisyrityksia; varten sen lisaksi ehdolla etta voitosta, 

joka yrityksesta saadaan ei saa laskea suurempaa osinkoa lainan

ottajan] siihen] sijoittamasta omasta paaomasta kuin etta se vas

taa kohtuullista korkoa, vaan etta jaannosvoitto kaytetaan etu

paassa vuokramaksujen alentamiseen: T a t a tarkoitusta varten 

haki kaupunki 300,000 markan kuoletuslainaa valtiovaroista, 

mutta] kun kaupunki ei viela ole tata lainaa saanut, on valtuus-

ton paatos jaanyt vastaiseksi toteuttamatta. 

Saman kohtalon alaiseksi on samasta syysta joutunut Ou

lun kaupungin paatos 100,000 markan lainarahaston perustami-

sesta tyovaen 'puutarhasiirtolain aikaansaamiseksi seka Porvoon 

kaupungin paatos 100,000 markan maaraamisesta tj'^ovaen asun

tojen rakentamisen edistamiseksi. 

Kuntien tyovaen asuntoyhtioille myontamaa luottoa melkoi

sesti suurempi onj se luotto, jota erityiset vakuutusyhtiot, seka 

henki- etta palovakuutusyhtiot, kuin myos saastopankit ovat naille 
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yhtioille myontaneet. Tosin on mahdoton tarkoin maaritella tata 

naiden laitosten myontamaa luottoa, silla kertomuksissaja bilans-

seissa ne eivat ole muista kiinnityslainoista eroitetut, mutta yksityi-

sesti hankkimieni tietojen mukaan nousee naiden laitosten tyovaen 

asuntoyhtioille myontamat lainat vahintain lo milj. markkaan. T a -

vaUisin menettely naissa laitoksissa on seuraava. K u n talon kustan-

nusarvio on tutkittu, myonnetaan rakennuslainana maaratty osa kus-

tannusarviosta, joka vaihtelee. eri laitoksissa j a eri tapauksissa 40 

''/o:sta 75 % : i i n , toiset taas myontavat rakennuslainana noin ^/ston-

tin j a rakennettavan talon yhteenlasketusta arvosta; rakennuslaina 

suoritetaan sen mukaan kuin rakennus edistyy j a kun se on taysin 

valmiina muutetaan rakennuslaina pysyvaiseksi lainaksi. Vakuu

tena naista lainoista on aina kiinnitys, useimmiten i:nen, joskus 

2:nen tonttilunastus- kiinnityksen jalkeen, mutta useassa tapauk

sessa on sen lisaksi vaadittu taytetakauksia, semminkin jos lai

nananto nousee y l i /̂s talon arvosta. Takaajina esiintyy joko 

rakennusaineiden hankkijoita, tyonantajia tahi yksityisia varak-

kaita henkiloita, jotka yksistaan asian harrastuksesta ovat edes-

vastuuseen sitoutuneet. Ehtona luoton saantiin on useasti, etta 

yhtion omat varat ovat 20 °/o talon j a tontin yhteisarvosta. 

Korko naista lainoista on yleensa 6 % ; muutama vuosi 

sitten, kun yleinen korkokanta maassamme oli alhaisempi, kuin 

viimeisina vuosina, myonnettiin osa lainasta, kuten esim. puo-

leen maaraan talon palovakuutusarvosta, huokeammalla korolla 

5—5 '/a ] ^ loppuosa 6 % : n mukaan, mutta nyttemmin - liene-

vat nama lainat kokonaisuudessaan 6 prosenttisia. Huomattava 

on etta naita lainoja yleensa annetaan yhtioille, jotka rakentavat 

huoneustoja joko yksistaan tai etupaassa yhtion osakkaille j a 

ainakin muutamat nyt kysymyksessa olevista laitoksista koetta-

vat myoskin valvoa, etta tata ehtoa noudatetaan 

Erittain on tassa yhteydessa mainittava parin maamme 

saastopankin toiminta paikkakuntansa tyovaen asunto-olojen pa-
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rantamiseksi. Edistaaksensa tyovaeston yksi- perheisten asunto

jen rakentamista, on Turun saastopankki, yhdysvaikutuksessa kau

pungin viranomaisten kanssa, myontanyt yksityisille tyomiehille 

ensin rakennuslainoja rakennusajaksi j a sitten pysyvia lainoja 

asuntojen valmistuttua kiinnitysta" vastaan niihin pieniin tontteihin 

joista edella (siv 299) on ollut puhetta j a jotka ovat tarkoitetut 

muodostamaan erityisia, yksistaan pienia taloja yhdelle perheelle 

kasittavan kaupungin osan. Naita lainoja on yleensa myonnetty 

50 % : i i n talon arvosta; niissa tapauksissa, joissa tama ei ole riit-

tanyt, vaan on myonnetty korkeampi maara, on .saastopankki 

vaatinut taytetakauksen, johon tavalUsesti on sitoutunut tyonan-

taja, asettaen silloin ehdoksi etta 50 "/ora talon arvosta y l i me-

neva osa on suoritettava vuotuismaksujen kautta maaravuosien 

kuluessa, jotta takaus naiden paattyessa tulisi vapautetuksi. Korko 

naista lainoista on ollut 6 % . Paitsi naita lainoja on Turun saasto

pankki myontanyt lainoja usealle paikkakuntansa tyovaen asunto-

osakeyhtiolle, tehden molemmille ryhmille annetut lainat yhteensa 

noin 2 milj. markkaa. 

Toinen saastopankki, joka ansaitsee erityista mainitsemista, 

on Porvoon saastopankki. Jo vuonna 1888 maarasi saastopankin 

hallitus 50,000 markkaa kaytettavaksi pienina lainoina tyovaes

toon kuuluville henkiloille, jotka tahtoivat rakentaa itsellensa oman 

talon kaupungin tarkoitusta varten maaraamilla tonteilla j a scu-

raavina vuosina lisattiin maaraa niin, etta 1890 oli 10 henkiloUa 

lainassa 74,000 markkaa. Ehdot naista lainoista olivat: 4 "/o kor

koa j a 2 % kuoletusta. K u n 10 vuotta myohemmin annettiin 

samaan tarkoitukseen 2 lainaa, yhteensa 17,000 markkaa, lasket

tiin 4 Vo korkona j a i V2 "/o paaomanlyhennyksena j a seu-

raavina vuosina annettiin samallaisiin kuoletuslainoihin yhteensa 

60,000 markkaa ehdoilla 5 "/o korkoa j a i "/o kuoletusta. Vuonna 

1906 ryhdyttiin uuteen toimenpiteeseen; edistaaksensa hyvien 

tyovaen asuntojen rakentamista kaupungille kuuluvalle, mutta var-
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sinaisen asemakaavan ulkopuolella olevalle alueelle, jossa kaupun

gin viranomaiset antoivat vuokralle tonttimaata tahan tarkoituk

seen, paatti'saastopankin hallitus antaa pienia rakennuslainoja yksi

tyisille tyomiehille. Naita lainoja on tahan saakka annettu 34, yh

teensa 103, 200 markkaa eli siis 3,035 markkaa lainanottajaa kohti. 

Alkuperainen tarkoitus oli etta nama lainat olisivat tilapaisia j a siir-

tyisivat talojen valmistuttua Porvoon kaupungin lainoiksi, mutta 

kun tarkoitukseen pyydettya valtiolainaa ei ole saatu (katso s. 301) 

ovat. lainat jaaneet saastopankille pysyvina lainoina. — Saasto

pankki Hangon kaupungissa on myoskin myontanyt kaikkiaan 

noin 150 pienta lainaa tyovaestoon kuuluville henkiloille, tehdak-

sensa naille mahdoUiseksi rakentaa oma koti kaupungin tarkoi

tusta varten varaamille vuokratonteille. 

E t t a se yhdysvaikutus kaupungin viranomaisten j a paikka

kunnan saastopankin valilla, joka ilmenee edellisesta, on' ollut hy

vin harkittua j a omiansa edistamaan paikkakunnan tyovaen asun

to-olojen parantamista, lienee ilman muuta selva. "Valittaa vaan 

sopii, ett'ei tallaista yhdysvaikutusta ole laajemmalti harjoitettu. 

Tallaisia sijoituksia on pidettava saastopankeille luonnolUsina j a 

myoskin varmoina, kunhan vaan lainanantoa harjoitetaan riitta-

valla varovaisuudella j a asian ymmartamisella. (Suomen saasto

pankkien varat olivat ultimo jouluk. 1908 yhteensa 225,5 milj. 

markkaa). 

Myoskin elakerahastot ovat antaneet lainoja tyovaen asunto

yhtioille. Erityisesti on mainittava, etta Suomen valtionrautateiden 

elakekassa on myontanyt lainoja sellaisille yhtioille, joita ovat 

muodostaneet rautateiden tyovaestoon tahi palveluskuntaan kuulu

vat henkilot. Ehdot korkoon j a vakuuksiin nahden ovat yleensa 

samat kuin vakuutusyhtioissa.' 

Rakennuslainoja myontavat paitsi vakuutusyhtioita j a saasto-

pankkeja kauppapankit j a vuonna 1907 perustettu hypoteekki-

pankki, Suomen Kiinteistopankki osakeyhtio. Kauppapankit vaati-
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vat yleensa antamistaan rakennuslainoista vakuudeksi kiinnityk

sen ohessa takauksia, joko taytetakauksia tai usein myos omi-

naistakauksissa. Kiinteistopankki hyvaksyy vakuutena yksistaan 

kiinnityksia, myontaen rakennuslainana 60—65 % siita maarasta, 

johon rakennettava talo tonttineen pankin omien arviomiesten 

kautta arvioidaan ja tulee' ennen kutakin nostoa pankin arvio

miesten antaa lausuntonsa rakennuksen silloisesta arvosta. Kauppa-

pankeissa on rakennusajaksi hankittu luotto talon valmistuttua 

suoritettava muualta hankituilla varoilla; Kiinteistopankissa siir-

tyy yleensa rakennuslaina kuoletuslainaksi. Korko naissa luotto-

laitoksissa rakennuslainoista on riippuvainen yleisesta korkokan-

nasta maassa. : 

Niiden laitosten joukossa, jotka ovat myontaneet lainoja 

ty5vaen asuntoyhtiSille on viela mainittava vuonna 1895 perus

tettu osakeyhtio Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa. K u n 

tama laitos myontaa ainoastaan kuoletuslainoja puoleen maaraan 

tontin j a valmiiksi rakennetun talon yhteisesta arvosta, eivat yh-

ti5t aina ole olleet tilaisuudessa kayttamaan hyvaksensa taman 

hypoteekkipankin verrattain edullisia lainoja, koska ainoastaan 

50 "/o talon arvosta ei yleensa naille .yhtioille ole riittavaa 

i:sta kiinnitysta vastaan. Naita lainoja on kaikkiaan 29, yh

teensa noin 2,400,000 markkaa. Korko vaihtelee 4 V2 % : s t a 

5 °/o;iin. Niissa lainoissa, joissa viimemainittu korko esiintyy, 

alenee se itsestaan yhdennentoista vuoden alusta 5 "/odin. — 

Tassa yhteydessa huomautettakoon, etta Suomessa ei ole laissa 

maaratty, minkalaisiin papereihin holhottavien varat saadaan si-

joittaa, eika siis myoskaan kuinka korkealle talon arvosta kiinni

tysta vastaan sijoitetut varat voivat nousta. 

Minkalaiseksi on taten lyhyesti kuvattu yleishyodyllisen ra-

kennustoiminnan luotto-jarjestelma maassaamme osottautunut.? 

Onko ensinnakin lainananto valtiovaroista vastannut tarkoitustaan? 

K u n Eduskunta teki edellakerirotun paatoksensa valtiova-
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rojen kayttamisesta yleishyodyllisen rakennustoiminnan edista-

iniseksi, edellytti se nimenomaan varojen myontamista lisalainoina 

toisilta tahoilta saatujen lainojen y l i , siten etta yhteenlaskettu 

lainasumma voisi nousta aina, 75 *'/o:iin kiinteiston arvosta. K u n 

kokemus jo silloin oli osoittanut, etta tyovaen asuntoyhtiot joten-

kin helposti voivat saada i:sta kiinnitysta vastaan noin 50—60 "/o 

talon arvosta, mutta etta kun heidan omat varansa yleensa nou-

sevat korkeintaan 20 "jd-.im, on suurin vaikeus siina, miten jal-

jella olevat 20 "/o ovat hankittavat, tarkoitti tuo Eduskunnan paa

tos, etta nama vaikeimmin saatavat varat olivat annettavat val

tiovaroista myohempaa kiinnitysta vastaan. Mutta aivan toisin 

on kaytannossa menetelty; .lainat valtiovaroista ovat jarjestaan 

annetut i:sta kiinnitysta vastaan j a yleensa ainoastaan 50 "/o ta

lojen palovakuusarvosta. E t t a hyoty taten kaytetyista valtiova

roista on ollut paljon pienempi, kuin jos niilla olisi annettu tar-

koitettuja lisalainoja, on selvaa. Nyt niilla on edistetty tyovaen 

asuntojen rakentamista noin 7 milj. markan edesta, kun sita vas

toin toisessa tapauksessa sama- rahamaara olisi voinut edistaa 

tyovaen asuntojen rakentamista 17 a 18 milj. markan edesta. 

Taman ohessa . on lainananto-tapa — varojen sijoitta-

minen suurissa erissa verrattain harvoille kasille — tuntunut koh-

tuuttomuudelta, kun varoja siten ei ole riittanyt laheskaan kai-

kille halulUsille, sitakin enemman, kun lainat ovat annetut korkoa 

vastaan, joka on melkoisesti muilta tahoilta i:sta kiinnitysta vas

taan saatujen lainojen korkoa alhaisempi. Viimemainittu seikka 

on lisaksi asettanut ne yhtiot, jotka olivat onnistuneet saamaan 

valtiolainoja, taloudellisesti toisia yhtioita edullisempaan asemaan, 

joka luonnoUisesti on ollut omiansa edistamaan keinottelua nai

den yhtioiden talla tapaa arvossa kohonneilla osakkeilla.„ K u n 

on puuttunut maarayksia, jotka olisiva,t vakuuttaneet asuntojen 

kayttamisen tarkoin niita rakennettaessa tarkoitetulla tavalla, maa

rayksia,. jotka olisivat estaneet osakkeiden siirtoa muutoin, kuin 



Ltiotto yleishyodylHstd rakenmtstomiintaa vaiien. 307 

yhteydessa huoneuston kanssa, jotka olisivat' saataneet korkeim-

man sallitun asukasmaaran huonetta kohti j a kokonaan kieltaneet 

asukkijarjestelman, kun ei ole toimeenpantu mitaan valvontaa yh

tioiden toiminnasta- j a talojen hoidosta, on seuraus osittain ollut 

etta osakkeet ovat siirtyneet jonkun verran varakkaampien kasiin, 

jotka eivat itse ole kayttaneet ^ huoneustoja, vaan antaneet ne 

vuokralle, j a etta siten edullisten valtiolainain antamisella tarkoi-

tettua tulosta ei ole ainakaan taydellisesti saavutettu'. 

Mutta viela yhdessa tarkeassa suhteessa on valtion lainan

anto muodostunut toisellaiseksi, kuin asian alkuunpanija (naiden 

rivien kirjoittaja) oli suunnitellut j a suotavata olisi ollut. Siina 

anomusehdotuksessa, joka oli Eduskunnan paatoksen pohjana, 

huomautet'tiin nimenomaan, etta kaupunkikuntien tulisi ottaa 

huostaansa lainananto yleishyodyllista rakennnstoimintaa varten, 

jonkatahden myos ehdotettiin ensi: sijassa lainojen antamista tata 

tarkoitusta varten valtiovaroista kunnille j a vasta toisessa sijassa 

yhtioille j a sama ajatus ilmenee myoskin asiassa sittemmin anne-

tusta julistuksesta, silla siinakin asetetaan kunnat lainanottajina 

etualalle. Mutta kun julistuksen antamista seuraavina vuosina 

kunnallinen harrastus ei viela ollut kaantynyt sanottavasti tyo-

vaenasunto- kysymykseen, joka ilmenee siitakin etta vasta 1906 

tehtiin ensimmainen laina-anomus eraan kunnan puolesta, jota 

vastoin tyovaen keskuudessa perustettujen yhtioiden laina-ano-

muksia tulvaili "Valtiokonttoriin, oli seurauksena etta tama lai

nananto valtiovaroista muodostui kokonaan suoranaiseksi lainan-

annoksi, ilman kuntien valitysta. 

. E t t a tama ei ole ollut asialle hyodyksi, on ilmeista. K u n 

nat, joille yleensa lahimmin asunto-olojen valvominen j a paran-

taminen kuuluu, ovat myos soveliaimniat valittamaan j a hoita-

maan" yleisista varoista yleishyodyllista rakennus-toimintaa varten 

annettavaa luottoa, tapahtukoon tama sitten joko suorastaan kun-

\ 
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nallisten viranomaisten tahi kunnan tarkoitusta varten perusta-

mien erityisten orgaanien kautta. 

. Askeleena oikeaan suuntaan on sentahden pidettava niita 

yrityksia kunnallisten lainarahastojen perustamiseksi, joista edella 

on mainittu. Valitettavaa vaan on, etta. vastaiseksi ainoastaan 

Tampereella on tallainen rahasto toiminnassa, sekin siksi pienena, 

ettei sen hyotya voi suureksi arvata. Vaatimukseksi on sentah

den asetettava, etta jokaisessa kaupungissa, jossa tehdyt tutki-

•mukset ovat osoittaneet tyovaeston asumussuhteet ruumiilliselle 

j a henkiselle kehitykselle haitallisiksi, seka yksityisten toimet nai

den olojen parantamiseksi riittamattomiksi, on perustettava riitta-

van suuria kunnallisia rahastoja yleishyodyllisen rakennustoimin

nan edistamiseksi. Mutta jotta naista rahastoista olisi tosi hyo

tya, on lainananto niista jarjestettava siten, etta niista annetaan 

lisalainoja, toisilta tahoilta i:sta kiinnitysta vastaan hankittujen 

varojen lisaksi eika, kuten meilla tahan saakka on tapahtunut, 

ensimmaista kiinnitysta vastaan s. o. vakuutta vastaan, jolla 

muualtakin rahoja useimmiten olisi ollut saatavissa. J a vakuu

tena naista lainoista tulisi olla yksistaan myohempi kiinnitys, 

joka voisi kohota aina 80—85 "/onin talon arvosta (rakennukset 

j a tontti). Jos vaan ennen lainanantoa tarkka talon arvioiminen tot-

tuneiden arviomiesten kautta toimitetaan, on nainkin korkea kiin

nitys nyt kysymyksessa olevan laatuisiin taloihin pidettava san-

gen varmana j a joka tapauksessa on luonnoUisinta, etta juuri 

kunnan vastattavaksi joutuu se vaara, jonka tuo viimeinen kiin

nitys mahdoUisesti voi tuottaa. J a huomattava on, etta kunnalle 

on tama vaara pienempi kuin yleensa muille lainanantajille, silla 

jos kunta syysta tahi toisesta joutuisi tallaisen tyovaen asuntoja 

sisaltavan talon omistajaksi, saisi kunta sen varmaan huokeam

malla, kuin milla kunta itse olisi rakennuttanut talon, j a voisi siten 

sita edullisesti kayttaa vuokrattavaksi joko omalle tyovaestolleen 

tahi muille, kunnes se voitaisiin tappiotta jalleen myyda. 
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Kokemus maassamme on riittavasti osoittanut,, etta ydin-

kohta yleishyodyllisen rakennustoiminta-luoton jarjestamisessa, 

on kysymys siita, miten on saatava se luotto, joka sisaltyy kiin

nitykseen, 60—85 "/ouin talon'arvosta. Hypoteekkipankit, saasto

pankit, vakuutuslaitokset j a elakekassat ovat" kylla. yleensa taipu-

vaiset antamaan i:sta kiinnitysta vastaan 50—65 "/o, talon arvosta, 

mutta rahojen hankintaa myohempaa kiinnitysta vastaan kohtaa 

useimmiten mita suurin vaikeus. Lukuisat ovat ne puuhat tyo

vaeston keskuudessa oman talon hankkimiseksi, jotka eivat ole 

paasseet toteutumaan, ainoastaan sentahden etta on osottautunut 

mahdottomaksi hankkia lainaa tuota viimeista tarvittavaa kiinni

tysta vastaan, monelle niista asuntoyhtioista, jotka ovat taloja 

rakentaneet, on tama kaynyt mahdoUiseksi ainoastaan sen kautta 

etta yksityiset henkilot, useasti yksistaan asian harrastuksesta, ovat 

sitoutuneet taytetakaukseen viimeisesta kiinnityksesta, j a ne har-

vat tyovaen rakennusyhtiot, jotka ovat epaonnistuneet, ovat sita 

tehneet sentahden, etteivat joko olleet ennen .rakentamiseen ryh-

tymista hankkineet itselleen varmuutta rahojen saannista vii

meista kiinnitysta vastaan tahi saaneet naita varoja sellaisessa 

muodossa, etta ne ovat tulleet irtisanotuiksi, yhtion voimatta 

silloin siirtaa lainaansa" muualle. 

Jos siis kerran tunnustetaan, etta yleishyodyilisella rakennus-

toimintanalla on mita suurin yhteiskunnallinen merkitys, myon-

nettanee etta yhteiskunnan velvollisuus on pitaa huolta nii

den tarvittavien varojen hankkimisesta, joita kokemus on osotta-

nut vaikeaksi tahi mahdottomaksi riittavassa maarin hankkia yk

sityista tieta. J a kuten sanottu, kuuluu toimeenpano tassa suh

teen luonnollisimmin kunnille. Pienemmissa kaupungeissa tahan 

ei tarvittaisi mitaan erityista toimihenkiloa, vaan rahatoimikamari 

voisi lainanannon kokonaan hoitaa, ainakin paakaupungissa olisi 

sita vastoin tarpeellinen asettaa erityinen hoitokunta. 

Tahan kunnalliseen lainanantoon olisi luonnoUisesti kaytet-
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tava ei verojen kautta saatuja varoja eika myoskaan muita kun

nan saannollisia tulolaliteita, vaan lainaamalla liankittuja varoja. 

J a jotta kunnat voisivat saada rahoja mahdollisimman huokeilla 

ehdoilla tahan tarkoitukseen, tulisi valtion, kayttamalla laajem

paa j a parempaa luottoansa, hankkia tarvittavat varat seka aset

taa ne pitka-aikaisten lainojen muodossa kuntien kaytettaviksi. 

Tahan suuntaan muutettuna olisi siis jatkettava 1898 vuoden ase

tuksen nojalla aljettua valtiovarojen kayttainista yleishyodyllisen 

rakennustoiminnan edistamiseksi. 

Edella olevan lyhyen esityksen lopputulos, koottuna muu-

tamiin lauseisiin, olisi siten seuraava. 

Se luotto, jota yleishyodyllinen rakennustoiminta tarvitsee 

voidaksensa menestyksella tyoskennella vaha-varaisten asunto-olo

jen parantamiseksi, on Suomessa vaillinaisesti jarjestetty erittain 

siina suhteessa, etta mita suurin vaikeus on ollut saada tarkoituk

seen varoja myohempaa,. 6 0 — 8 5 "/oua talon arvosta vastaavaa, 

kiinnitysta vastaan. 

T a m a puute ei ole poistettavissa yksityisten toiminnan eika 

myoskaan nykyaan loytyvien luottolaitosten kautta, vaan on te-

hokas toiminta tassa suhteen paraiten odotettava kunnilta, joi

den sentahden olisi perustettava rahastoja tallaisten lisalainojen 

antamiseksi yhtioille, osuuskunnille j a yhdistyksille yleishyodylli

sen rakennustoiminnan edistamiseksi, seka rakennuslainoina ra-

kennusaikana etta kuoletuslainoina talojen valmistuttua. 

Naiden kunnallisten lainarahastojen syntya tulisi valtion 

edistaa myontamalla kunnille tarkoitukseen riittavia pitkaaikaisia 

lainoja. 
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MITA OLISI T E H T A V A K U n r i A L L I S E L A M A M M E 
JARJESTAMISEKSI? 

Viime aikainen kehitys on yha enemman selventanyt kasi-
tysta siita, etta kunnalla on valtiossa j a valtion rinnalla aivan 
erikoinen tehtavansa. Kunnallisen toiminnan ala yhteiskuntata
loudellisten olojen jarjestamisessa on paiva paivalta laajentumis-
taan laajentunut. Kuntien sosialipoliittiset tehtavat alkaen koyhain-
hoidosta, asunto-, ravinto- j a terveyshoito-olojen jarjestamisesta 
tyonvalityksen, sairas- j a tyovaenvakuutuksen jarjestamiseen j a 
kulttuuri- j a erittainkin koulutehtaviin saakka on kyllakin tarkea 
laaja ala sosiaalista huolenpitoa, joka on etupaassa kuntien asiana. 
J a talouspoliittiset tehtavat alkaen kaasu-, sahko-, vesijohto- j a -
viemarilaitoksista yleisen liikenteen yllapitoon ja maaomaisuuk-
sien j a finanssivarainhallintoon j a monellaisiin sen yhteydessa 
•oleviin tehtaviin saakka eivat ole suinkaan vahemman arvoisia 
taloudelliselta kannalta. Sikali kuin tama kuntien toiminta-ala on 
laajentunut j a syventynyt, on muodostunut aivan erikoinen tyoala 
yhteiskuntataloudelliseen toimintaan, nimittain erikoinen kuntien 
sosiaali- j a talouspolitiikka. 

Nama kunnan yha laajenevat tehtavat asettavat kunnalli-
selle toiminnalle j a sen johtomiehille aivan erikoisia vaatimuksia. 
Ne edellyttavat ei ainoastaan hallinnollisia, vaan myoskin ta- . 
loudellisia j a sosiaalisia tietoja. J a viela, jos mieli kun
nallisen toiminnan pysya aikansa tasalla j a kestaa siita annettu 
arvostelu, ne edellyttavat naiden tietojen alituista itsenaista kehit-
tamista j a huomioonottoja niista ennatyksista, mita sivistyneessa 
maailmassa tiede j a kaytanto talla alalia saavuttaa. Ainoastaan 
lata taustaa vastaan voi nykyisessa kiihkoisasti eteenpain kiita-
vassa yhteiskunnassa ajatella syntyvan itsenaista, hedelmoittavaa 

j a aikansa tasalla pysyvaa kunnallista toimintaa. 

Miten on asianlaita meilla ? Millaiseksi muodostuu olojemme 
arvostelu tata taustaa vastaan ? 

E i voi olla merkitsematta, etta asiaintila tassa suhteessa antaa 
paljon toivomisen varaa. Tuskinpa erehtynemme vaittaessamme. 
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etta kaikkein suurin osa kunnallisasioissa toimivista lienkiloista 
elaa taydellisessa tietamattomyydessa niista ennatyksista, mita 
kunnallinen toiminta sivistysmaissa ofi saavuttanut. J a voineepa 
merkita, etta suurin osa on tietamaton ei ainoastaan sivistysmaiden 
kunnallisen toiminnan voitoista, vaan myoskin omassa maassa 
tapahtuneista taisteluista j a pyrkimyksista talla alalia, -Mitaan 
ammattijulkaisua, joka tietoja talta toimialalta levittaisi, ei ole ole
massa^), yhtavahan kuin mitaan muuta yhdyssidetta, joka kun-
nallisissa asioissa toimivia henkiloita laajemmalta- alalta yhdistaisi 
j a ' pitaisi heidan- harrastuksiaan yl la. Seurauksena onkin talla, 
samoinkuin valitettavasti niin monella muullakin alalia, yleinen 
valinpitamattomyys ja harrastuksen puute kunnallisissa pyrkimyk-
sissa. Joskin luonnoton puolue-muodostuksemme j a siita johtu
neet poliittiset kinastukset eivat ole kaikkialla tukahuttaneet yhtei
sia harrastuksia sosiaalisten intressien pohjalla, niin liikkuvat har-
rastukset kuitenkin aivan pienissa puitteissa supistuen tavallisesti 
aivan valttamattomien juoksevien asiain hoitoon tai synnyttaen 
usein ainoastaan kinastuksia, joissa ei harvoin enemman tai 
vahemman persoonalHsta laatua olevat pienet ryhmaintressit 
ovat kiihottimena. Ammattitietojen j a asiallisuuden puute tulee 
kyllakin usein nakyviin kunnallisasiaimme kasittelyssa. 

Joskaan ei voine vaittaa, etta tama kuva sopii ehdottomasti 
kaikkiin kuntiin maassamme, niin se kuitenkin, sikali kuin asiaa 
tunnemme, pitaa paikkansa varsin laajalla alalia. 

'Olisi epailematta monessa suhteessa mieltakiinnittavaa tutki-
muksen valossa tarkastaa niita tuloksia, mita tama • asiaintila on 
eri tahoilla tuottanut, mutta kuten tunnettu, kunnallispolitiikkamme 
tutkiminen ei ole viela edes aluUa. Sen verran voimme kuiten
kin merkita niiden muutamien koetutkimusten perusteella, mita 
muutamat . nuoret tutkijat ovat johdollani kunnallistoimintamme 
eri ilmioista toimittaneet, etta arvostelu kunnallispolitiikastamme 
monessa tapauksessa ei muodostu vallan suotuisaksi. Kunnallis
ten finanssien jarjestely j a hoito, samoinkuin kuntien suhde tyo-
vaestoonsa j a yleisiin talous- j a sosiaalipoliittisiin.ajanvaatimuksiin 

') Sen jalkeen kuin kirjoituksemme jo oli kirjoitettu, voimme merkita, etta 
kunnallislehti-yritys on alkuunpantu Mikkelissa. 
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antavat lukuisia esimerkkeja siita nurinkurisesta kannasta, milla 
maassamme tassa suhteessa-tosiasiallisesti viela laajalla alalia ollaaii.. 

On luonnollista, etta tarna asiaintila on vahingoUinen ei 
ainoastaan kunnalliselle elamallemme vaan myos koko maamme 
taloudelliselle j a sosiaaliselle kehitykselle. Silla muistettakoon etta 
viimemainitun kehityksessa ei kunnallisen toiminnan kehittyminen 
ole suinkaan vahaarvoisena tekijana. 

• Nain ollen heraa • aivan itsestaan kysymys, mita olisi teh
tava kunnallisen elamamme uudistamiseksi, niin etta sen itsenai-
hen, paamaarastaan tietoinen j a ' aikansa tasalla pysyva kehitys 
tulisi mahdoUiseksi.? 

•; Muutamat mietelmat esitettakoon tassa keskustelujen ja 
suunnittelujen pohjaksi. 

Lahden siita perusajatuksesta, etta kaiken yhteiskunnallisen 
toiminnan voidakseen laajemmassa merkityksessa tulla yleisen 
harrastuksen esineeksi j a saavuttaakseen kehityksessaan pysyvia 
tuloksia rtaytyy olla organiseerattua. Tama organiseerautuminen 
voi eri tarkoitusperiin nahden olla erilainen, enemman tai vahem
man luja j a yksityiskohtainen, mutta puuttua sita ei saa. Se laaja 
organiseerautuminen, mika on huomattavissa nykyaikana yhteis-
kunnallisessa toiminnassa, j a josta monellaiset puolue- j a erilais
ten intressi-ryhmien jarjestaytymiset ovat erinomaisia esimerk
keja, oh tosi tarpeesta lahtenyt. Kaikessa sosiaalisessa j a talou-
dellisessa elamassa j a samalla myos kunnallisessa on tama organi
seerautuminen valttamatonta. E r i toiminnan tekijain, etenkin joh-
tavien orgaanein j a henkiloiden vuorovaikutus j a keskinainen 
koossapito yhteisilla, uudistuvilla j a aikansa tasalla olevilla har-
rastuksilla on taman organisatsionin ydintehtava. Se vaatii keski-
naista koossaoloa ja personallista vuorovaikutusta, tietamyksen 
sy ventamista j a saavutettujen ennatysten huomioonottoa silla alalia, 
mika on kysymyksessa. Kuoreensa sulkeutuminen j a vuorovaiku-
tuksesta eristaytyminen ei kay. Ainoastaan taman yhteisen, itse-
tietoisen itsekasvatuksen kautta voi sosiaalinen j a taloudellinen 
toiminta edistya j a pysya aikansa tasalla. 

Minun taytyy tassa tyytya ainoastaan naihin lyhyisiin peri-
aatteellisiin viittauksiin. Mutta ne lienevatkin jo riittavat asetta-
maan, myos kunnalliselamamme jarjestaytymiselle j a sen edisty-
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miselle erikoisia tehtavia. Mielestani tarvitsemme, ennehkuin voimme 
ajatellakaan kunnalliselamamme kohoutuvan siita herpoutuneesta, 
nukkuvasta tilasta, missa se laajalla alalia nykyaan oh, ensi 
sijassa seuraavaa jarjestelya: 

1) tarvitsemme yleisen kunnallisen keskusseuran eli k'eskus-
liiton, johon voi liittya jasenina paitsi yksityisia asiaa harrastayia 
kansalaisia, ennen kaikkea maamme lukuisat kunnat j a joka ottaa 
tehtavakseen pitaa ylla kunnallisasiain harrastusta j a valvoa kun
nallisen toiminnan jarjestaytymista maassa. 

2) tarvitsemme erityiset kunnallispaivat, jotka tarpeellisten 
valiaikojen kuluttua kokoovat kunnallisen toiminnan harrastajat 
yhteisiin neuvotteluihin kunnallista toimintaa koskevista kysymyk-
sista. Se vuorovaikutus, mika naiden kautta .syntyy, maan eri 
osissa kunnallisen toiminnan .harrastajain valilla, on epailematta 
tervetuUut poistamaan nykyaan vallitsevaa tietamattomyytta maan 
eri osien toiveista j a pyrkimyksista talla alalia,, samalla kuin se 
on omiaan vaikuttamaan innostavasti j a rohkaisevasti. Lukuisat 
kysymykset, joita nykyaikainen taloudellinen j a sosiaalinen elama 
synnyttaa kunnallisenkin toiminnan alalia, voivat tulla naissa neu-
votteluissa asiallisemman, tietorikkaamman j a monipuolisemman 
pohdinnan alaiseksi kuin mita on laita kunnallisissa kokouksissa. 
Alotteet j a vaikutukset, mitka naista neuvotteluista voidaan saada, 
voivat vaikuttaa hedelmoittavasti ymparistoonsa. Maan 'kunnal
linen toiminta voi epailematta' talla yhteisella pohjalla suuntautua 
yhtenaisemmin, rikassisaltoisemmin j a paamaarastaan tietoisem-
min kuin mita nykyaan on laita, 

3) tarvitsemme erityisen kunnallislekden, joka asiantunte-
vuudella ottaa levittaakseen tietoja j a pitaakseen ylla harrastusta 
kunnallisen toiminnan alalia. Sen on toiselta puolen oltava tie-
donlevittajana niista ennatyksista, mita ulkomailla saavutetaan, 
toiselta puolen keskusteluorgaanina j a yhdyssiteena ornassa maassa 
toimivien kesken. K u n kunnallisen toiminnan harrastus saa ylei-
semman taustan, tulee sisaltorikkaammaksi j a monipuolisemman 
arvostelun alaiseksi, on talla orgaanilla kyllakin tarkea, yha laa-
jeneva tehtavansa. 

4) tarvitsemme erityisen kunnallisen keskustoimiston, joka 
on jarjestavana orgaanina j a neuvonantajana maan kunnallisen 
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toiminnan jarjestamisessa. Siiiien on keskitettava seka teoreet-
tista etta kaytannoUista tietoa, jota kunnallistoiminnassa tarvitaan. 
Sen on laadittava kaytannoUisia ohjeita j a neuvoja niissa kysy-
myksissa, mitka maan kunnallisessa toiminnassa esiintyvat. Sen 
on julkaistava'kirjallisia selostuksia erikoiskysymyksista kunnalli
sen toiminnan alalia koti- j a ulkomailla. Sen on avustettava kun-
nallispaivien jarjestamista. Sille sopinee myoskin parhaiten huo-
lenpito kunnallislehden toimittamisesta erityisten asiaan innostu-
neitten j a tehtavaansa valmistuneiden toimittajien kautta. Sen 
on viela erityisten kunnallisneuvojiensa kautta mieskohtaisesti an
nettava apua paikallisen kunnallistoiminnan yleisessa jarjestayty-
misessa j a naiden avulla myoskin samalla tarkastettava saavu
tettuja tuloksia. 

5) tarvitsemme paikallisia kunnallisia toimistoja ja kunnal
lisasiain neuvojia, jotka asettuvat paikallisen kunnallistoiminnan 
pysy'vaisiksi jarjestajiksi. Mutta naihin tehtaviin ei kelpaa ai
noastaan tilapainen kunnan tai valtuustonsihteeri, joka useinkin, 
on tehtavaansa valmistumaton, vaan vaatii tehtava aivan erityiset 
taloudellisen j a sosiaalisen sivistyksen saaneet toimitsijansa, jotka 
tuntevat tarkean tehtavansa j a sen vaatimukset laajemmalta 
kannalta. Kaupungit j a suuremmat maalaiskunnat voivat naiden 
tehtavien suorittamiseen liittaa yliopistossa kansantaloudellisen 
sivistyksen saaneita henkiloita j a maaseudulla voivat laajalla alalia 
monet kansakoulunopettajat toimeensa erityisesti valmistuttua 
suorittaa naita tehtavia. 

6) tarvitsemme vapaita paikallisia kunnallisykdistyksia, jotka 
ulkopuolella virallisten kunnalhskokousten pitavat ylla kunnallis
asiain harrastusta, kokoovat vuorovaikutukseen kunnallisasiain-
harrastajat paikkakunnalla j a pohtivat j a selvittavat niita kysy
myksia, mitka virallisissa kunnalliskokouksissa tulevat kasittelyn-
alaisiksi. Pohjana naissa neuvottelu- j a keskustelukokouksissa 
voivat. olla yleiset ulkopuolella puolueharrastuksia olevat monet 
kunnalliskysymykset, mutta ne voivat epailematta myos ottaa 
pohtiakseen asioita, joissa puolueiden harratukset kayvat eri suun-
tiin j a • epailematta asiallisella selvittelylla tasoittaa eri puolueiden 
tavallisesti esiintulevia yksipuolisuuksia. Naissa voivat myoskin 
tulla selvittelynalaiseksi ne prinsiippikysymykset, jotka kunnalli-
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sessa elamassa yleensa seka omassa maassa etta. muualla he-
raavat. 

On luonnollista, etta taman lisaksi tarvitsemme paljon yksi-
tyiskohtaisia muodosteluja nykyiseen jarjestelyyn jo lainsaadan-
non kannalta. Vahasta arvosta ei myoskaan ole m. m. erityisen 
kunnallisen kdsikirjan aikaansaaminen," joka antaisi tietoja kun
nallisen elaman tehtavista yleensa seka ennen kaikkea selvitte-
lyja vaatimuksista kunnalliselta toiminnalta kotimaassa. Uusia 
toimintatarpeita j a vaatimuksia heraa sosialisessa elamassa alitui-
sesti, mutta niista suoriutuminen ei suinkaan tuota vaikeuksia, 
kun kerran on saatu luoduksi yleiset jarjestelypuitteet, jotka 
tekevat elinvoimaisen, hereillaolevan j a paamaarastaan tietoisen 
kunnallisen toiminnan mahdoUiseksi. 

Mutta kysyttanee, onko naita suunnitelmia mahdoHisuus 
meilla toteuttaa. Ne vaativat vapautta sisallisissa oloissamme 
tallaiseen toimintaan, ne vaativat jonkun verran aineellisia varoja 
j a ennenkaikkea ne vaativat asianharrastusta j a hyvaa tahtoa. 
Onko mahdoUisuuksia naiden vaatimusten taytymiseen meilla? 

Olen jo edella huomauttanut, etta puheena olevan jarjes-
taytymisen on perustauduttava taloudeUiselle j a sosiaaliselle poh-
jaUe. Jos tama kerran on taydelleen selvilla, niin tuskinpa tassa 
suhteessa tarvitsee esteita voittamattomiksi pelata. Joskin epa-
normaalisissa oloissa, kuten oli esim. routavuosien suruUinen aika 
sekaantumisia ylimman valtiovallan puolelta voi ajatella, niin ei 
suinkaan tallaisia poikkeusoloja jo edeltapan pelaten ole pidat-
taydyttava tarkeasta uudistustyosta. Ne rajoitukset, mita si-
salliseen vapauteen nahden jarjestaa olojamme mahdoUisesti voisi 
valtiollisista syista johtua, eivat ole suinkaan seUaisia aina pysy
via -seikkoja, etta niihin vedoten voisi mahdoUisuudet kieltaa 
ylla viitatulta jarjestelylta, jos se kerran muista syista voidaan 
pitaa tarpeellisena. Meidan on jo totuttava arkaluontoiseen val-
tioUiseen asemaamme, niin ettemme naa peikkoja selvallii pai-
valla j a pidattaydy uudistustoistamme jo edeltapain ainoastaan 
todistamattomien mahdoUisuuksien pelosta. 

Ne aineeUiset uhraukset, mita edeUa viitattu jarjestely edel-
lyttaa, herattavat kentiesi ensi katsannoUa epailyksia, mutta perin-
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pohjaisemmin asiaan tarlcastaen eivat nekaan suinkaan nayta 
voittamattomilta. 

Uhraukset tulevat kysymykseen kahdelle taholle, nimittain 
toiselta puoleen paikalliseen jarjestelyyn,. toiselta puolen jarjes
telyn yleisiin tehtaviin nahden. Paikallisessa suhteessa kysymyk
seen tulevat uhraukset, nimittain paikallisten kunnallistoimistojen 
tai neuvojain kustannukset, voidaan osaksi saada niiden erilaisten 
virkailijoiden j a toimitsijain palkoista, joita nykyjaankin on ole
massa j a jotka uudessa jarjestelyssa voidaan toisella tavalla kor-
vata. Paikallinen jarjestely voi tietysti tapahtua paikallisten olo-
suhteiden mukaan, mutta todennakoiselta nayttaa, etta useimmissa 
tapauksissa voitaisiin saada huomattavia parannuksia aikaan ver
rattain pienilla lisauhrauksilla. Monessa tapauksessa ne tuskin 
edes uhrauksia olisivat,. kun otetaan huomioon, etta tarkoituksen-
mukaisempi jarjestely epailematta pelastaisi monista kunnallisista 
tuhmuuksista, mita nykyaan tietamattomyydesta tehdaan. 

Uhraukset jarjestelyn yleisiin menoihin eivat myoskaan 
vaadi enempaa, kuin mita hyvalla tahdoUa voidaan saada koo-
tuksi. Kunnallispaivien kustannukset, samoinkuin kunnallislehden 
menot ovat sita laatua, etta ne voidaan saada taytetyiksi ilman 
erikoisia kustannuksia, koska niinhyvin kunnallispaivat kuin kun-
nallislehti voidaan saada hyvin jarjestettyina kannattamaan it
sensa. Suurin uhrauksia vaativa tehtava on kunnallisen keskus
toimiston aikaansaaminen. Mutta otettakoon huomioon, etta ta-
makaan meno tuskin voittamattomia uhrauksia vaatii, kun jo 
maamme" noin 500 kunnasta tehdyt verrattain vaatimattomat 
avustukset riittavat sen yllapitamaan. J a olemmepa sita mielta 
etta. jo muutamat maamme varakkaimmat kunnat ovat siina ase-
massa, etta ne varojensa puolesta kyllin_ hyvin voivat ryhtya kil-
pailemaan taman koko kunnalliselle elamallemme tarkean laitoksen 
aikaansaamisesta. Periaatteelliselta kannalta ei myoskaan valtion 
avustus tarpeenvaatiessa ole pois sulettu, koska myos valtiolle on 
kunnalliselamamme' tarkoituksenmukainen, aikansa tasalla oleva 
jarjestaytyminen erinomaisen tarkea. 

Mutta joskin naista mainituista vaikeuksista voidaan selvita 
niin onko meilla kylliksi asianharrastusta j a hyvaa tahtoa, jota 
asian toteutumiseen tarvitaan? 
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Siinapa onkin koko asian toteutumisen ydin. Heratystyota 
tehdaan yhteiskunnassamme kaikilla aloilla, niin myos sosiaalisella 
j a taloudellisella. Siina tarvitaan j a sen suuntautuminen myos 
talle alalle on valttamaton, ennenkuin pysyvia tuloksia voidaan 
saada aikaan. Mutta muistettakoon myos, etta jo kun
nallisessa itsehallinnossamme on pohja, joka tarjoaa monia hyvia 
edellytyksia. Olemmepa varmat etta talla alalia uinailee paljon 
harrastusta, joka kaipaa vaan herattamista, kokoomista, nykaysta 
valveille yhteiseen jarjestettyyn toimintaan. 

^¥llamainitut viittaukset j a suunnittelut ovat, kuten huomau-_ 
tettiin, ainoastaan keskustelun pohjaksi. Olisikohan viela ny
kyaan liikoja toivoa, etta maamme kunnallisten asiain huomat-
tavimmat harrastajaryhmat — ajattelen tassa suurkaupunkiemme 
kunnallisten asiain harrastajia, m. m. paakaupunkimme kunnallis-
klubia — ottaisivat urakalleen asettua taman kunnallisen jarjes-
tamistyon kaytannollisen toteuttamisen etupaahan. 

J . H. Vennola. 

K IRJALLISUUTTA. 

W e s t e r m a r c k , E d w a r d . The Origin and Development of 
the Moral Ideas. Vol. I — I I , siv. 716—852.. London 1906—igoB. 
(Saksankielinen painos: Ursprung und Entvifickelung der Moralbegriffe 
on ilmestynyt Leipzigissa Leopold Katscherin kaantamana.) 

Viime vuonna ilmestyi ylla mainitun teoksen toinen osa, joten 
se jattilaistyo, johon prof. Westermarck jo puolitoista vuosikymmenta 
takaperin ryhtyi, ja jonka tuloksena han v. 1906 julkaisi teoksen en
simaisen osan, on loppuun suoritettu. Kun tama teos aineeltaan, siveys-
kasitteiden synty ja kehittyminen, perustuu suoranaisiin vaarinottoihin 
yhteiskunnallisessa elamassa, on syyta tehda siita selvaa myoskin Y h -
teiskuntataloudellisen Aikakauskirjan lukijakunnalle, vaikka selonteon 
luonnollisista syista taytyykin supistua vain yleispiirteiseksi ilmoittami-
seksi. Teos on naet kuitenkin" enemman yhteiskuntafilosoofista kuin 
puhtaasti yhteiskunnallista laatua. 

Westermarck alottaa teoksensa seuraavasti: »Taman kirjan paa 
tarkoitus selvinnee parhaiten muutamalla sanalla sen alkuhistoriasta. 
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Eraana paivana teldja keskusteK muutamien ystaviensa kera kysymyk-
sesta: olisiko huonoa ihmista kolideltava ystavallisesti. Mielipiteet ka-
vivat eri suuntiin, ja paljosta vaittelysta huolimatta ei paasty yksi-
mielisyyteen. Silloin heriasi kysymys: mista tama mielipiteiden eroa-
vaisuus johtui? Oliko siihen syyna puutteellinen tieto vai riippuiko se pel-
kista tunnesyista? Kysymys laajeni pian seuraavaksi: miksi siveyskasit
teet eroavat niin paljo toisistaan? Ja miksi taasen niin monissa ta
pauksissa paastaan taydelliseen yksimielisyyteen? Niin, miksi yleensa 
siveyskasitteita on? — Niina monina vuosina, jotka siita paivasta ovat 
kuluneet, on tekija tyoskennellyt loytaakseen vastauksen naihin kysy-
myksiin. Esillaoleva teos on naitten tutkimusten ja taman ajattele-
misen tuote.» ' \

Yleiset vastaukset edella esiteltyihin kysymyksiin loytyvat jo ensi
maisen osan ensimaisessa puoliskossa. Kaikki muu ensimaisessa osassa 
ja koko toinen osa on vain ikaankuin yksityiskdhtaisilla esimerkeilla tuke-
massa esitettya yleista kantaa, samalla kuin" niissa tarkemmin eri si-
veyskasitteiden kehitysta esitetaan. 

Siveyskasitteet syntyvat ja kehittyvat Westermarck'in mukaan' 
tunnepohjalla.' Ihmiset pitavat tekoja hyvina tahi" pahoina, niiden tun-. 
teiden mukaan, mita ne heissa herattavat. Jos teko synnyttaa hy
vaksymisen tunteen, on se hyva, painvastaisessa tapauksessa paha. 
Toiset teot yleensa ihmisissa synnyttavat hyvaksymisen, toiset pahek-
sumisen tunteita. Tasta on vedetty johtopaatos, etta siveyskasitteet 
oUsivat jotakin objektiivista, itsessaan yleispatevaa. Niin ei kuitenkaan 
ole asianlaita. Etta naennainen yleistyminen voi tulla kysymykseen, 
seuraa naet siita, etta itsessaan ssubjektiiviset arvostelut eri ihmisissa 
heidSn henkisen yhtalaisyytensa takia tulevat enemman tahi vahem
man yhtalaisiksi. Tosin siveyskasitteiden muodostumiseen vaikuttavat 
myoskiD muut seikat ja tarkein niista yhteiskunta, se »koulu, jossa 
ihmiset oppivat erottamaan hyvan pahasta.» Yhteiskunnassahan vis-
sit toimintamuodot ovat kiteytyneet yleisesti hyvaksytyiksi.ja jo lap-
sena opitaan ne sellaisiksi tuntemaan. Sellaisten, tapojen, mukaan 
useimmat ihmiset arvostelunsa muodostavatkin. Mutta omantunnontarkka 
tjiomari tuomitsee toisin. Han tutkii kaikki toiminnan yksityskohtaiset 
vaikuttimet, sisaiset ja ulkonaiset edellj^ykset, sen seuraukset j . n. e., 
ja vasta sitten han langettaa arvostelunsa. 

Vaikka tekija asettuu jyrkasti sille kannalle, etta siveyskasitteilla 
on subjektiivinen tunnepohja, ei han kuitenkaan tahdo kieltaa, etta 
jaijella on siveysarvostelmiin suuri vaikutus. Onhan siita todistuksena 
sekin, etta siveystajunnan kehityminen kansojen historiassa kay yhta-
rinnan jarjentajunnan kehittymisen kera. 

Laadultaan ovat ne tunteet, korvaustunteet (retributive emotions), 
joista kaikki siveyskasitteet johtuvat, kahta lajia, hyvaksymisen (ap^ 
proval) ja paheksumisen (disapproval or indignation) tunteita. Kor-
vaavan hyvaksymisen tunteista johtuvat kiitoUisuus toiselta puolen ja 
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siveelliaen hyvaksyminen toiselta, korvaavan paheksumisen tunteista 
- vihan ja koston' tunne toiselta ja siveellisen paheksumisen tunne toi

selta puolen. _ Siveellisen hyvaksymisen ja siveellisen paheksumisen tun
teet yhdessa muodostavat siveelliset • tunteet,̂  ja niista johtuvat siveys
kasitteet. ' J - . i " " - ? 

Paheksumisen ja hyvaksymisen tunteet • voidaan selittaa niiden 
tuottaman hyodyn kautta. Tama Iselitys on riittava myoskin siveelli-
sille tunteille, mikali ne ovat puhtaasti korvaustunteita. Niinpa viha-
mieliaen kaytos johtuu siveellisesta paheksumisesta tuskanaihetta 'koh-
taan, ystavallinen kaytSs siveellisesta hyvaksymisesta ilonaihetta koh-
taan. Kuitenkin kaipaa erikoisen selityksensa siveellisteh tunteiden 
niiden ainesten syntymiaen, joiden kautta siveelliset tunteet eroavat 
puhtaista korvaus--eli ulkosiveellisista' *) (non-moral) tunteista. Miksi 
tunnemme. me aivan epaitsekasta mielipahaa, kun joku toinen saa karsia 
vaaryytta, tahi mielihyvaa, kun-hanen kay hyvin? 

Osittain johtuu tama siita laheisesta yhteydesta, mika on ole
massa naiden tunteiden ja niiden ulkonaisten ilmausten valilla. Ilois-
ten kasvojen nakeminen esim. voi herattaa ilontunteen. Osittain on 
syy Joydettavissa ajatusyhtymasta syysta seuraukseen. .Voihan esim. 
lyonnin uhka tuottaa sen nakijalle tuskaa, ennenkuin se kehenkaan 
sattuu. • Nama myotatunnon syyt eiva,t kuitenkaan riita ilmion selitta-
miseen. Myotatunto sanan tavallisessa merkityksessa vaatii syntyak-
seen altruistisen tunteen vaikutusta, mielialaa, joka aivan. erityisesti on 
taipuvainen ilmenemaan ystavalb'sena tunteena toisia olentoja kohtaan. 
Tama • tuime yksin" saattaa meita ottamaan osaa lahimaistemme tun-
teisiin. Ja tama tunne pyrkii synnyttamaan epaitsekkaita korvaustunteita. 

Kuinka tekija on ajatellut altruistisen tunteen johtuvan alussa 
mainitsemistaan subjektiivisen hyvaksymisen ja paheksumisen yksin-
kertaisista tunteista, joita luonnoUisesti alkuaan voi ohjata vain se hyoty, 
mita ne tuntevalle subjektille tuottavat, on vaikea saada taysin' sel
ville. Kuitenkin nayttaa allekirjoittaneesta tekijan ajatus olevan.kasi-
tettava niin, etta vaikka ihmiset alkutilassaan eivat ole altruistisia tun
teita nykyisessa merkityksessa omanneet, heidan halunsa tyoskennella 
omaksi hyodykseen on syimyttanyt yhteistoimintaa, yhteisia tapoja jâ  
nama puolestaan ovat vaikuttaneet altruistisen'tunteen kehittymiseen 
jo ammoisiaa aikoina (I siv. 112—114). »Yhteiskunta on siveysta
junnan kehto; ensimaiset siveelliset arvostelmat eivat ilmaisseet yksilo-
jen persoonallisia tunteita, vaan' tunteita, jotka olivat yhteisia koko 
yhteiskunnalle; ensimainen .velvollisuuksieu ohje oli heimotapa.» "(I siv. 
117. "Vrt. myos I I siv. 740). - . .'. ' 

Selitettyaan taten altruistiset tunteet siveyskasitteiden' olennai-
seksi elementiksi tekija kay laajasti erittelemaan yleisia siveyskasitteita, 

*) Naita ovat esim. kiitollisuus korvaavan hyvaksymisen tunneryhmassa 
ja viha korvaavan paheksumisen tunneryhmassa. 
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Jaajentaen; taman erittelyn ensimaisen nidoksen loppuosassa ja toisessa 
nidoksessa tutkimukseksi sellaisista ilmioista kuin tappo ja murha, veri-
kosto, vieraanvaraisuus, orjuus, omistusoikeus, itsemurha, kohtuullisuus, 
vapaa rakkaus, avioliitto, selibaatti, homoseksualiteetti, velvoUisuudet 
jumalia kohtaan y. m. Niin mieltakiinnittavaa kuin olisikin kayda 
yksityiskohtaisemmin -.tarkastelemaan tekijan kasityksia naista yhteis-
kunnallisista tekijoista, taytyy rajoitetun tilan vuoksi tyytya edella esi-
tettyihin piirteisiin tekijan yleisesta kannasta. 

Heti ilmestyttyaan Westermarckin teoksen • ensimainen osa jou-
tui mita imartelevimman arvostelun esineeksi englantilaisessa sanoma-
lehdistossa ja aikakauskirjoissa. Suurella myotatunnoUa otettiin se myos
kin muualla, esim. Saksassa ja Ranskassa vastaan. Kuitenkin lienee 
-varsinkin Saksassa syntynyt keskustelua siita, onko sita metoodia, jota 
tekija noudattaa, pidettava taysin oikeana, ja nyt toisen osan ilmes-
tyttya on tallainen keskustelu saanut .lisapenisteita. Sosioloogisessa 
tutkimuksessa samoinkuin muissakin tieteissa on useampiakin metoo-
deja puolustettu. Yleensa sosiologiassa eroitetaan nelja paametoodia: 
psykolooginen, orgaaninen, erityisesti biolooginen ja vertaileva metoodi. 
Naiden lisSksi on myoskin varsinaisen deduktiivisen metoodin oikeudesta 
sosioloogisessa tutkimuksessa huomautettu, puhumatta.kaan niista monista 
erinimisista vivahduksista, mitka ovat enemman tai vahemman edella-
mainituista johdettuja. Westermarckin metoodilla % on kuitenkin siina 
maarin ema omituinen luonteensa, etta lienee syyta siita lahemmin 
mainita sen mukaan kuin han itse sen-esittaa 1890 luvun alulla il
mestyneessa teoksessaan »Det mansliga aktenskapets historia.» Tama 
on tarpeellista myoskin sentahden, etta vasta siten voi saada vankan 
jalansijan koettaessaan kriitillisesti ilmoitettavaarnme teokseen tutus-
tua. Westermarck lausuu, ettei xnukaan ole ollut turmioUisempaa 
sosiologialle kuiu tottumus tehda-ilman riittavia perusteita joidenkin 
villikansojen tavoista tahi laitoksista johtopaatos, etta tama tapa.tahi 
tama laitos on seilaisen kehityskauden jaannos, jonka koko ihmiskunta 
kerran on elanyt.» »Meidan on ensin tutkittava sosiaalisten ilmioiden 
syita; me voimme sitten syitten esiintymisesta paattaa, etta itse ilmiot 
ovat olemassa, jos edellisten voi olettaa vaikuttavan^ilman etta muut 
syyt ovat vaikutusta ehkaisseet.x Taytyy siis olla paljo entnograafisia 
aineksia, jotka ovat kootut tuntemalla tarkkaan tutkittavan kansan ela-
maa ja tapoja. Mutta nainkin ollen voivat erehdykset • olla mahdol-
lisia. Niiden valttamiseksi on Westermarckin mielesta tarkea englanti-
laisen Tylorin metoodi"jaijestaa eri kansojen elamantavat tilastolHsiia 
tauluihin, joista kay selville, kuinka • monessa tapauksessa eri tapoja 
loytyy samassa kansassa yhtaikaa. Jos sitten kaksi tapaa on yhtaikaa 
useamman kerran olemassa kuin niiden todennakoisyyslaskun perus
teella pitaisi olla, voi tehda johtopSatoksen, etta naiden kahden tavan 
syitten valilla on yhteytta. Teoksissaan ei Westermarck tosin ole Tylorin 
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metoodia sellaisenaan noudattanut, han kun ei ole laatinut mitaan »tapa-
tauluja,» mutta sittenkin on han yleensa pannut kvantitatiivisesti huo-
mattaville ilmioille hyvin suuren paiuon siveyskasitteita selit-
taessaan. 

Tassa ei ole tilaisuutta kayda tarkemmin kasittelemaan kysymysta 
siita, missa maarin itse metoodia on pidettava oikeana tai vaarana. 
Mutta ei saata jattaa huomauttamatta, kuinka suunnattomia vaikeuksia 
tallainen metoodi tutkijalle tuottaa ja kuinka tavattoman- lahella ereh
dykset voivat olla. Ja nama vaikeudet johtuvat lahinna juuri mate-
riaalista. Kaiken taman muistaen taytyy kunnioittavalla ihailulla aja
tella sita tavatonta tunnollisuutta ja sitkeSta kestavyytta, mika on vaadiitu 
ilmoitettavan teoksen tekijalta. Silla vain naiden omiaaisuuksiensa 
avulla on hanen onnistunut kumota monen monta harhaan johtavaa 
mielipidetta, jotka aikaisemmin on esitetty samantapaisen tutkimus-
tavan tuotteina. — Mutta myoskaan ei lukija voi useissakin kohdin 
jattaa itseltaan kysymatta, onko tekijan esittama materiaali kauttaaltaan 
todellakin siina maarin luotettavaa, etta sen perusteelle voi lopuUiset 
johtopaatokset rakentaa. Mita tulee Tylorin tilastolliseen apumetoodiin, 
ei se suinkaan ole omansa mitaan ehdotonta varmuutta synnyttamaan, pi-
kemminkin tuottaa se yha uusia seUaisia probleemeja, jotka voivat ereh-
dyksia vain lisata. 

Tekija panee suuren painon ilmioiden psykoloogiSeUe selittami- . 
selle ja esiintyy han taUoin tarkkanakoisena nerokkaiden johtopaatosten 
tekijana, joka saa lukijan sumreUa mielenkiinnoUa itseaan seuraamaan. 
AUekirjoittanut puolestaan rohkenisi oUa sita mielta, etta psykoloogiaen 
puoli Uiaksikin on ottanut etusijan varsinaisesti sosioloogiselta tutkimuk-
selta "etenkin ensi nidoksen alkuosassa, joka on pidettava koko esityk-
ten ydinkohtana. Tama kyUa johtuu itse esitettavan asian luonnosta. 
Mutta samalla siina voi huomata, kuinka metoodi on johtanut tekijaa 
todeUakin,_ voisipa sanoa aikajarjestyksessa, kulkemaan melkein pelkastaan 
ajatellusta ilmioiden syiden jarjestelmSsta tarkastamaan, pitavatko itse ilmiot 
yhta ajatuskonstruktsionin kanssa. Mutta tuskinhan on tekijan metoodi 
siten kasitettava, huolimatta siita, etta edeUa esitetysta tekijan kaytta-
masta sanamuodosta ja itse ilmoitettavan teoksen alun-ulkonaisesta suun-
nittelusta voisi kylla tuUa siihenkin kasitykseen. SiUa silloin olisi tekija 
taas myohemmassa osassa teostaan uskoton omaUe metoodilleen. 

Se tehtava, siveyskasitteiden synnyn ja kehityksen esittaminen, 
jonka prof. Westermarck on ottanut suorittaakseen, on ei ainoastaan 
tieteellisessa suhteessa suuriarvoinen, vaan tulee silla epailematta olemaan 
syvaUetunkeva merkitys myoskin vastaisen yhteiskunnan koko ajatus-
tapaan. Tosin han ei ole ensimainen, joka naita asioita on kasitel-
lyt, mutta han on ensimainen, joka on ottanut aineen koko laajuudessaan 
tutkiakseen. Ja, mita ehka myohemmaUa tutkimuksella onkin yksityis-
kohtien suhteen huomauttamista, siita on tullut teos, josta varmaankin 
liioittelematta voi kayttaa saksalaisen arvostelijan Franz Oppenheime-
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rin sanoja ensi nidoksesta, etta se »tulee pitkat ajat kuulumaan tule-
vaisen ihmisia kasittelevan tieteen peruspylvaisiin». 

O. W. L . 

R . v a n der Borght, Kansantalouspolitikka. Helsingissa 
1909, Kansanvalistusseura, 142 siv. " 

On erittain kiitettava Kansanvalistusseuran viime .aikoiria ilmennyt 
pyrkimys koettaa saada julkisuuteen kirjallisuutta, joka levittaisi yhteis
kunnallista ja taloudellista tietoa Yllamaiaittu kirjanen on yksi taman 
kiitettavan pyrkimyksen 'tuloksia. 

.Kirjanen ei kaipaa monta sanaa puolustuksekseen. Eteva saksa-
lainen ammattimies alallaan tekee siina varsin asiallisella ja selvalla 
tavalla selkoa nykyisen kansantalouspolitiikan peruskysymyksista luoden 
katsauksen paitsi kansantalouspolitiikan kasitteeseen ja tehtavaan, hyo-
dykkeiden tuotanto-, kulutus-, vaihto- ja tulopoUtiikkaan seka tyovaen 
menestyspolitiikkaan. . Esitys on helppotajuinen ja yleiskatsauksellinen, 
niin etta se sopii luettavaksi ilman erikoisia ammattivalmistuksia. Kirja 
on alallaan ainoa laatuaan meiUa ja alkeistietojen levittajana, joita talla 
alalia kipeasti kaivataan, erittain tervetuUut. 

Kirjaa voi mielihyvaUa suosittaa;' toivomme levenemista mita 
laajimpiin piireihin. 

/. H. V. 

' ^ f ^ H T E I S K U N N A L L I S T A LAINSAADANTOA. 

K a s v a t u s l a i t o s a l a i k a i s i a m i e s p u o l i s i a l a i n r i k k o j i a 
v a r t e n on arm. asetukseUa 7 p:lta lokakuuta 1909 maaratty perus-
tettavaksi Sippolan tilaUe Sippolan pitajassa. Laitos on jarjestettava 
valiaikaiseksi ja paattyy sen vuosirahasaanto 68,175 markkaan. 

V a k i j u o m a i n j a v i i n i e n kuljetus valt ionrautatei l la. 
Rautatielaisten Raittiusyhdistyksen asiasta tekeman anomuksen johdosta 
on senaatti maarannyt lokak. 8:na p:na 1909, etta Suomen valtion
rautateiden voimassa olevaan liikenneohjesaantoon, sen 27 §:aan, on 
tehtava seuraavat lisaykset: .sPuolipiletti ei oikeuta vakijuomien ja 
viinien kulettamiseen pakaasina ylipainomaksna vastaan. — Samalla 
kokopiletilla voidaan jattaa • kuletettavaksi pakaasiylipainona vakijuomia 

-ja viineja ainoastaan yhden kerran, ja on piletti varustettava kirjoituk-
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sella tai leimalla »vakijuomia*. — Pakaasiylipainona kuletettavaksi il-
moitettu vakijuomalaatikko saa painaa korkeintaan 30 ldloa». 

Saman liikenneohjesaannon 53:een ja 85 §:aan on senaatti sa-
mana paivana maarannyt tehtavaksi seuraavat lisaykset: 53 §:aan: 
»Jos lahetettaessa viineja tai vakijuomia lahetyksen ilmoitetaan sisaltavan 
muuta tavaraa kuin tallaisia juomia, tulee asianomaisen lahettajan tai 
vastaanottajan siita suorittaa, paitsi maaratlya kahdenkertaista rahtia, 
kymmenen markkaa kilolta lisamaksua»; ja 85 §:aan: »Jos vakijuoma-
lahetyksia ei maaraajan kuluessa ulosoteta, ovat sellaiset lahetykset 
jatettavat asianomaisen kruununpalvelijan haltuun*. 

S u o m e n k a u p u n k i - j a m a a l a i s k u n t i e n k e s k u s l a i n a 
k a s s a o s a k e y h t i o n s a a n n o t ovat syysk. 30 p:na saaneet asian
omaisen vahvistuksen. Osakeyhtion tarkoituksena on antaa kuoletus
lainoja kunnille niiden esivallan luvalla laillisessa jarjestyksessa antamia 
velkasitoumuksia vastaan. Osakepaaoma on 1,000,000 markkaa, mutta 
voidaan yhtiokokouksen paatoksen mukaan lisata viiteen miljoonaan. 
Yhtion lainanotto tapahtuu antamalla korkoa kasvavia obligatsiooneja 
voimassa olevan pankkilain mukaan, mutta on yhtiolla valta kayttaa 
myoskin lyhytaikaista luottoa. _̂  ~ 

^ J p i E T O J A E R I A L O I L T A . 

K a n s a i n v a l i n e n postigiroliike. Saksan, Itavalta-Unkarin 
ja Schweitsin valista postigiroliiketta suunnittelemaan asetettu postikon-
ferenssi on Deutsche Verkehrszeitungin mukaan ehdottanut taman 
liikkeen jaijestettavaksi seuraavien periaatteitten mukaan. Jokainen, jolla 
on shelddtili jossain liittoon kuuluvassa postilaitoksessa, saa mielensa 
mukaan siirtaa rahamaaria muissa liittoon-kuuluvissa postilaitoksissa 
oleville shekkitileille. Asianomaiset postihallitukset tulevat maaraamaan 
tarkemmin tiliomistajilleen vaihtokurssin ja muut siirtoehdot._, Valitys-
toimistot tulevat joka paiva ilmoittamaan toisilleen" siirrot erityisten 
girolistojen avulla,̂  joissa eri siirtojen maarat ilmoitetaan sen maan ra-
hassa, josta siirto tapahtuu. Hyvityksen saajalle antaa kukin postilaitos 
tiedon tilihyvityksesta maassa vaUitsevien maarayksien mukaan. Suori-
tettaviksi annetut siirrot voi asianomainen tiliomistaja peruuttaa, mikali 
toista tilia ei viela ole ehditty hyvittaa. Postihallitukset tulevat anta
maan toisilleen tarpeelliset luettelot postishekkiliikkeeseen kunkin piirissa 
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osaa ottayista osanottajista, ja tiliomistajilleen maaratysta maksusta luet-
telojaljennokset naista. Toivotaan etta molemminpuolinen postigiro
liike saada voimaan jo v. 1910 alkupuolella. 

- Y l e i s t e n nayttelyjen kaytantoonotto K i i n a s s a . Ber
liner .Tageblattissa 1909. X I I . i . kirjoitetaan tasta: Ensi vuonna tulee 
Nankingissa toimeenpantavaksi teollisuus- ja maanviljelysnayttely, joka 
ansaitsee huomiota uudenaikaisen ammattielaman heraamisen ja voi-
mistamisen ilmauksena Kiinassa. Etelaisten satamain kauppasuperiaten-
dentti ja molempain Kiang-maakuntain kenraalikuvernoori on nimitetty 
nayttelyn presidenteiksi, ja kaikkia kenraalikuvernooreja seka kuvernooreja 
kehotettu huolehtimaan nayttelyn osanotosta. Kuten »Saksan teolli
suuden pysyvaiselle naytte]ykomissionille» varmalta taholta on ilmoitettu, 
on jo yhdeksan maakuntaa ilmoittautunut osaa ottamaan. Nayttelyalueen 
laajentaminen on myoskin jo otettu puheeksi. Hiljattain on paatetty 
takentaa eurooppalaismallinen hotelli ulkomaalaisia nayttelyssa kavijoita 
varten ja jonkinlainen porssi kauppojen solmiamista varten nayttelyssa. 
Taysi tuUi- ja verovapaus on myonnetty nayttelya varten, ja Chiua 
Merchant • Steam Company on sitoutunut kuljettamaan nayttelytavarat 
puolesta rahtimaksusta. Nayttelytirehtoori Ch'an-Ch'in selityksen mukaan 
tulee nayttelylla olemaan etupaassa kansallinen, kiinalainen luonne. 
Sen vuoksi on ulkomaalaisia tuotteita varten varattu vain kaksi hallia. 
•Ulkomaalaisten tuotteiden naytteille panon tarkoituksena on olla kiina-
laisille opetuksena ja yllytyksena. Erittainkin toivotaan ulkomailta tuo-
tavan koneita kaivostointa, sulatustehtaita, kemiallisia tehtaita, varjays-
laitoksia, kutomoita, konetehtaita, sahkolaitoksia, j . n. e. varten. " -

K u n n a l l i s l e i p o m o t I t a a l i a s s a . Aikakauskirjassa Soziale 
Praxis kirjoitetaan tasta: 

Kunnallisleipomoiden - perustaminen edistyy sittenkin huolimatta 
useista taka-askeleista. Itaalian" kaupunkien uusimman tilastollisen 
vuosikirjan mukaan on seUaisia liikkeita nykyaan 20, kun niita puoli
toista vuotta sitten oli vain 16. Kunnallinen leipomoliike johtaa Itaa
liassa alkunsa vanhoista' keskiajan ilmioista, jolloin kaupunkien hallituk-
silla oli oikeus kontroUeerata leivinuuneja ja leipomiseen kaytettavia 
raaka-aineita. : KymmenluvuUa 1880—1890 perustettiiu Udinen maa-
kunnassa useita kunnallisleipomoita, paaasialUsesti terveydellisista syista, 
nim. huonon maissUeivan aiheuttaman pellagra-nimisen taudin tukahut-
tamiseksi, kunnallisleipomoiden kautta kun koetettiin saada kaytantoon 
halpaa ja hyvSa vehnaleipaa. Erityisen perinpohjaisesti ovat Cremo-
nan, Paduan, Udinen ja Milanon kaupunkiviranomaiset tutkineet kysy
mysta leipomoliikkeen ottamisesta kunnan haltuun. Leipomoliikkeen 
kunnan haltuun ottamista vaaditaan osaksi siina tarkoituksessa, etta 
saataisiin korkeat leivan hinnat alenemaan, osaksi taas siina tarkoituk
sessa, etta leipomoissa voitaisiin panna toimeen tekniUisia ja hygieenisia 
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parannuksia, joita ei yksityisissa pikkuliikkeissa lainkaan ole.- Cataniassa> 
Sisiliassa, 1902 perustettu kunnallisleipomo, joka alussa edistyi eria-
omaisesti ja valtasi koko leipatuotannon, onkunnallispoliittisten vaikeuksien 
vuoksi ollut pakotettu liikettaan pienentamaan. Nykyaan tulee Cata-
loniassa niin kuin muissakin kaupungeissa kunnallisleipomoiden osalle 
vain osa leipatuotannosta, ' mutta tamakin jo vaikuttaa jarjestavasti ja 
parantavasti yleisiia leipomo-oloihin. Malliliikkeena pidetaan Ravennan 
kunnallista leipomoa. 

. V e s i v o i m a l a i t o k s i e n taloudell inen m e r k i t y s . Aika
kauskirjassa Elektrotechnische Zeitschrift, rgog, heft 38, 39 & 40, ju-
laistusta Th. Koehnin kirjoituksesta »Ueber einige grosse europaische 
Wasserkraftanlagen und ihre wirtshaftliche Bedeutung» lainaamme seu
raavat tiedot: 

= Suuri kansantaloudellinen merkitys on vesivoimalaitoksilla ensik
sikin sen vuoksi etta ne valittomasti lisaavat paaomia liikevoiton,-kaytt6-
voiman haipenemisen aiheuttaman saastonj. n. e. kautta. Niinpa lasketaan 
Rhonen varrelle suunnitellun Genissiatin vesivoimalaitoksen tulevan 
talla tavoin lisaamaan Ranskan paaoma-varastoja vuotuisesti noin 45 
miljoonalla frangilla. »Mutta vaikka tamakia kansallisvarallisuuden vuo-
tuinen lisaantymiaen jo on sangen suurimerkityksinen, niin vaikuttaa, 
kuten Rheinfeldenin ja Societa Lombardan vesivoimalaitoksien anta-
masta esimerkista nakyy, sellainen yrittaminen erinomaisen yllyttavasti 
kaikkeen teollisuuteen». Societa Lombardan vaikutusalueen veron-
maksukyky on sangen huomattavassa maarin lisaantynyt, ja monet 
suur- ja pienliikkeet on halvan kayttovoiman saanti' saattanut suuren-
tumaan ja modeiniseerautumaan. Kauppakamarin kertomuksistakin kay 
selville Societa Lombardan aivan erikoinen vaikutus yleisen hyvinvoinnin 
kohoamiseen». Ja Rheinfeldenin vesivoimalaitoksen merkityksesta tassa 
suhteessa sanotaan seuraavaa: »Maanviljelys ja pienteolKsuus ovat yha 
suuremmassa ja suuremmassa maarassa ruvenneet kayttamaan hyvak-
seen halvan virransaannin etuja. Kokonaan uusi, tehdaskaupunki 
Badisch-Rheinfelden on syntynyt, jossa on tata nykya .noin 3000 
asukasta. Maa-alaia hinnat ovat suuresti nousseet, ja tavaraliike Rheinin 
rannikkoradalla huomattavasti lisaantynyt*. 

S u e z i n k a n a v a n m e r k i t y s eri valtioille. Suezin kanava-
yhtion vuosikertomuksen mukaan kayttivat eri valtakUntien lai.at Suezin 
kanavaa 1908 seuraavassa maarin. Kaikkein eniten kulki mainitun 
kanavan kautta englantilaisia laivoja. Niiden lukumaara oli 2,233 j^-
nettotonnimaara 8,302,802 t. Toiseksi eniten kulki saksalaisia laivoja. 
joiden luku oli 584 ja nettotonnimaara 2,310,507. Sitten tulevat jar
jestyksessa seuraavat vallat: Ranska, Alankomaat, Itavalta-Unkari, 
Jaapani, Venaja, Itaalia, Tanska, Espanja, Norja, Ruotsi, Turkki, Yhdys-
vallat, Kreikka, Porttukali, Brasiilia ja Siam. 
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Hakli, Lallukka ja Kiunpp. 
Omistaja J u l i o L a l l u k k a . 

T n k k n k a u p p a 
(rsitr^crjsSff^ffTSjGTii V i ipur i s sa . k^iks^'K^-k^k^K^ 

Suosittaa muiden; tavaroittensa muassa 

T o d e l l i s e s t i h y v a a 

T e e t a , 
jota saadaan Icaikissa hyvin varustetuissa 
kauppapuodeissa. 

Tilaukset toimitetaan nopeasti ja var-
masti. 

Huom.! Meidan pake-
tit ovat taysipalnoisia 

J o k a i n e n kaare onvarustettu 
tassa olevalla leimalla j a tavara-
m e r k i l l a s e k a sisaltaa tiitkimus-
todistuksen. 

Kokkolassa j a Kalajoell^ 

Paakonttoori Ykspihlajassa. 

Buosittelevat: 
Hoyrylaivoja, Hoyrykoneita, 
Salia- ja myllylaitoksia, 
Paloruiskuja, Kassakaappeja, 
Lammityslaitoksia, Kirkonkelloja, 
Kauppavaluteoksia y. m., 
mita hyvin jarjestettyyn Konepaja-
liikkeeseen kuuluu. 

Hintaluetteloita ja kustannuseMoi-
tuksia pyydettaessa. 

Ykspihlaja. 

Sahkoohje: Weljekset. 

Suomen 
Kiiysitehdas. 

Kokkola. 
tarjoo l:si palkinnon saaneita hyvaksi 
tunnettuja teoksiaan 
Trosseja, hampusta, kookoksesta ja 

manillasta ; 
Kiiysia ja rihmoja kaikesta laadusta. 

Hintaluetteloita pyydettaessa. 

SuoM iysiteMas. 
Kokkola. 

Sahkoohje: Koysi. 



K a n s a l l i s - O s a k e - P a n k k i . 
Paikkakunnalla, missa pankin konttori on olemassa, alkoon ku-

kaan omassa hallussaan sailyttako rahoja, joita hanen ei silla eraa tar-
vitse kayttaa, vaan viekoon ne pankkiin juoksevalle tilille. Talta tililta 
saadaan rahat milloin hyvansa, aikoina kun pankki on avoinna, vaadit-
taissa takaisin ilman edellakaypaa irtisanomista, mutta viela parempi 
olisi, jos tavaksi tulisi (niinkuin Englannissa, jossa hyvin vahan kayte
taan kateista rahaa) suorittaa maksut asettamalla shekkeja pankin mak-
settavaksi. Siten saastyisi juoksut pankkiin seka monenkertainen laske
minen, silla jota enemman shekkisysteemi tulisi kaytantoon, sita useam-
min tapahtuisi, etta shekin vastaanottajat panisivat rahat omalle tilil-
lensa pankissa, sanotaanhan etta laika on rahaa». 

Selvaa on etta juoksevasta tilista on suuri hyoty tilinpitajalle, 
jbnka rahat siella ovat turvassa ja saastossa, jopa korkoakin kasvamassa 
— asken mainitusta ajansaastosta puhumattakaan — ja myoskin, jos sita 
yleisemmin ruvetaan kayttamaan, koko yhteiskunnalle, silla silloinhan 
suurin mahdollinen rahamaara olisi pankeissa niiden liikemiesten kay-
tettavana, jotka voivat sita kaupassa ja tavaran tuotannossa hyodylli-
sella tavalla kayttaa. 

Muistettakoon etta pankki on paras saastolaatikko, koska korko heti 
seuraavasta paivasta sisaanmaksun jalkeen lasketaan tilinpitajan hyvaksi. 

Pankki antaa shekkivihon ja vaslakirjan ilmaiseksi. Rahoja ulos-
ottaessa irroitetaan vihosta shekkilehti, johon tilinomistaja kirjoittaa 
ulosotettavan rahamaaran numeroilla ja varmuuden vuoksi myoskin 
kirjaimilla, sen nimen, jolle rahat ovat maksettavat ja oman nimensa 
pankin kanssa tehdyssa sopimuksessa ilmoitetulla tavalla. 
_ Osoitukseksi siita, mita juoksevan tilin pitaminen merkitsee, mainit
takoon etta kaikissa yksityispankeissa Suomessa juoksevalla tililla 
sailytetyt rahat nousevat lata nykya noin 30 miljoonan markkaan. Ja 
meidan neuvoamme noudattamalla voitaisiin tama summa helposti korot
taa kaksinkertaiseksi. Olisihan se verrattain helppo keino tuntuvaan 
paaoman lisaykseen rahamarkkinoillamme. 

Keskinainen Hen](ival[uutusy]itio 

H e n k i v a k u u t u s k a n t a '/'i 08 n o i n 1 9 2 m i l j . m : k a a . 

H e n k i v a k u u t e t t u j e n l u k u Vi 08 n o i n 5 5 , 0 0 0 l i e n k . 

V a k u u t u s r a h a s t o ^/i 08 n o i n 5 0 m i l j . m a r k k a a . 

M u u t rahastot y h t e e n s a '•/i 08 n o i n 4 ,5 m i l j . m : k a a . 

K O K O Y O I T T O j a e t a a n v a k u u t e t u i l l e . 
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S S i i SOHLMANIN SAHKOLIIKE ~ 
TeKee KaiKenlaisia sahKiitoita seKa valaistttsta etta voimansiirtoa varten seKa huonetelefooneja, citofooneja ja 
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jokaiselle kodille ovat paju-, bambu- ja kongoak huonekalut: soh-
vat, tuolit, kirjahyllyt, kukkaisjalustat, suojustimet, kuvahyllyt, tau-
lun jalustat y. m. 

Suurin tuotanto ja varasto 
, V . V. Wright. Sentraalipasaasi. 
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Steinvay & Sons, 
New York & Ham-
purissa. 

•W:m Knabe & 0:o, 
New-YorHssa. 

Sohiedmayer, Stutt-
gartissa. 

Eud. Ibaoh & Son, 
Barmeniasa. 

J. L. Duysen, Beiii-
nissa. 

Beoher, Pietarissa. 

•Westermayer, Berli-
nissa. 

R-E-Westerlund 
maamme suurin 

Pianomakasiini 
p. Esplanaadink. 7. 

Puh. 6 81. 

Alituinen varasto kauniita 

Flyygeleita ja Pianinoja 
ainoastaan maailman kuuluilta 

toiminimilta. 

Peurioh, Leipzigissa. 

Schweohten, Berii-
nissa. 

Pranoke, Leipzigissa. 

Schimmel, S:n 
-Kunden vuoden 

taknu. 

Pianinoja ja flyge-
leita vuokrataan 
halvalla. 

Toukokuun lopuUa kaytettyja 
pianinoja halvalla. Hyvat maksuehdot 

A r v i k a a u r a 
amerikkalaista mallia on osoittautunut 
muita tahan asti Suomessa kaytettyja 
tavallisia auroja paremmaksi sen omi-
naisuutensa vuoksi, etta se sarkee j a 
k a a n t a a maan erittain hyv in s e k a 
kuohkeuttaa pellon pinnan, niin 

etta ilma ja kosteus paasee maahan, joka seikka suuresti helpoittaa aestamista. Nur-
men kynnossa leikkaa kuorimavannas ruohon kokonaan juurineen ja kaantaa sen 
vaon pohjaan, jonne viilu sen peittaa taydellisesti, niin etta se pian matanee, havit-
taen siten rikkaruohon y. m. siemenet. Tavalliset vanhat aurat kaantavat, kuten on 
tunnettu, viilun syrjalleen pitkiin koviin harjoihin, joitten. valista rikkaruoho pistaa 
esiin, sitoen maata aestettaessa ja antaen rikkaruohon siemenille y. m. tilaisuutta 
itamiseen ja kasvamiseen. 

Kun taman lisaksi Arvika aurat viela ovat melkoisesti amerikkalaisia halvem-
mat, emme epaile suositella herroille maanviljelijoiUe Arvika auroja erinomaisina tyo-
kaluina. — Selityksia ja hintailmoituksia annamme pyydettaessa 

Osakeyhtio Victor Forselius, Turussa. 

Gr.Wiitaneii*[laataliliike 
Aleksanterinkatu 26, 2 kerros, Senaatin torin varrella. 

* » * * Puhelin 391 * * * % 
Banskalaisia, Englantilaisia ja Skottlanti-

laisia kankaita. * Tilaukset toimitetaan suu-
rimmalla huolella. * Kohtuulliset hinnat. * 
Suuri valikoima Englantilaisia Lawntennis-kan-
kaita varastossa. 

^ ^ ^ 
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LA 
Palovakuutus-
Osakeyhtio 
Osakepaaoma 5 
miljoonaa Smk. 

Aleksanterink. 44. HELSINKI. Ifopein korvaus! Edullisimmat ehdot! 

Tapaturmavakuutus-
Osakeyhtio 

Telefooni 
40 70 K L i i i l f 

e g & Leppaalio Osakeytlii) 
H E L S i n K I * A L E K S A N T E R I N K A T U 13 

PAPERIKAUPPA, 
KONTTORITARPEIDE]^ ERIKOISLIIKE 
Amerikkalaisia poytia * Kirjoitus-, lasku-

y. m. koneita. 
Myy STimmissa paperia, kirjekuoria ja kirjoi-

tustarpeita. 

Th. Wulff Paperi- Ja Piirustustarpeiden kauppa. 
Konttoori- ja Toimistotarpeita. 

Helsinki, Pohj. Esplanaadinkatu 43. Puhelin 2450. 

W Q d r ' a L ' Q I i n n r k i Q . Albertinkatu 13, Puhelin 2 8 2 7 . 
n d d l d K d U f j p U J C l . Neitsypolku 12, Puhelin 4 7 5 5 . 

Priima tavarat! Halvat Hinnat! 



K u n H e l s i n k i i n 
matkustatte, niin hakekaa asuntonne Rouva Collin'in Mat-
kustajakodissa, joka sijaitsee P. Esplanaadinkatu 25, Rune-
bergin Esplanaadin varella, siis keskikaupungin ihanim-
malla paikalla. Huoneet halvat ja sahkovaloineen ehdot
tomasti ajanmukaiset. Puhelin 68 58. Yokello. 
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Henhivahuutus 0. Y. FENNIA 
TurKu. 

Mydntaa KaiKellaisia henKivaKuutuKsia. 
HuoKeat maKsut. Edulliset ehdot. 

o.-y. 
BicHsanlerinU. 21 - Helsinki - Puhelin 662 

$uor!ttaa KalKKea Hirjapainoalaan 

c s i r » kuuluvaa tyofa r » c s i 

HEIKKI RITAVUORIi lM 
LAKIASIAINTOIMISTO HELSINGISSA, 

ALEKSANTERINKATU 19, TEL. 4716, K:I<| 10—4 
Suomen Teollisuuskaupan talossa. 

= MATKUSTAA MAASEUDULLE. -

J u h o F . A a l t o n e n 
C n a a l a r i l i i K c 

Yrj6nkatuN:o 36. Puhelin 38 45. 
Tapet t i - j a Mattol i ike 

Erottaja N:o 11. Puhelin 33 65. 

O. Y. Helsiogii) Sementtivalimo A B. 

Toimittaa asfaltti- ja sementtitoita - -
koko maassa takuulla ja halvimpiin hintoihin 

Konttori ja tehdas, Ruoholahdenk. 25 
- - - - Telef. 17 00 ja 32 72 - - - -



g 3 
S Kansallis ̂ Valokuvaamo 2 
g : Fredrikintori 1 : g 
g rara Hieno tyo Uusimmat mukavuudet. rara | 

Turkkuri A. N. Lahtinen 
Helsinki — Fabianinkatu N:o 31 — Puhelin 5 20. 

Myy ja valmistaa parhaita ja huokeita turkistavaroita. 
HUOM.! Valmistaa ja myy ylioppilaslakkeja. 

m. 
eligin lliisi h i - ja PorsManp 

Hakasalmenkatu 2 . 
I Lasi-, Porsliini-, Nikkeli- ja Kuparitavarain myymala. 
i HUOM.! Tavarat priima lajia ia hinnat kohtuulliset; 

m 
7R 

M O O I V I . ! 

V a l i t y s t o i m i s t o 
L a n s i - H e i k i n k a t u 34. 



'A Kirjakauppa 
a 

. - TllapaisHrjapalno 
- I t a V i e r t o t i e 2 . - ? : r ; ^ - 7 i l i l 

I n c i r i r ^ r ^ r i - i « fl? PT P") Helsinki, Lundqvistin liikepalatsi, 
I J l S i n O O r i ^ ja ^ 0> <V Aleksanterink. 13. Puhelin 6326. 

B. Aarnio F M . kand. maam. ausk. 

& Valitystoimisto p , 3 „ „ , „ 
Laatii kustannusarvioita, suunitelmia, karttoja y. m. seuraavilla teolli

suuden, kaupan ja maanviljelyksen aloilla: 
Tie- ja vesirakennusosasto. 

Toimittaa tie- ja raufatielinjojen tutkimuksia, voimansiirtoehdotuksia ; 
tutkii koskien kelpoisuutta teollisuustarkoituksiin, kuivaa arvia ja vesiperaisia 
maita, johtaa ̂  kaikenlaatuisia siita-, kanava-, vesi- ja 1 kaviemarijohtotoita; 
rakentaa sahoja, myllyja y. m. tehdaslaitoksia seka toimittaa yleensa kaiken
laatuisia alaan kuuluvia tehtavia. 

Maamittari- ja agronoomi-osasto. 
Toimittaa kaupunkien ja kauppaloiden jarjestelya, maatilojen lohkomista 

ja palstoituksia, laatii tasannes- ja korkeuskarttoja, ojitus- ja vuoroviljelys-
suunnitelmia, arvioi maatiloja ja metsia, tekee kaikenlaatuisia punnitus (nivel-
leeraus)-toita, maalajitutkimuksia (analyyseja), karjakartanoiden y. m. piirus-
tuksia, y. m. y. m. 

Valitysosasto, 
Valittaa maatilojen, kaupunkitalojen, huviloiden, metsien, koneiden y. m. 

kauppoja. 
HUOM.! Lahettaa pyydettaissa ammattimiehia maaseudulle. Korvaus-

maksut kohtuulliset. Tyo nopea ja tarkka. Matkalaskut luetaan kunkin laa
nin paakaupungista*. Liikkeeseen kuuluu vakinaisesti kokenut tie- ja vesi-
rakennus insinoori ja agronoomi. 

K a l l i o n K o n e - j a M e t a l l i t e h d a s 
O s a k e y h t i o . 

= = = H e l s i n k i . ^ = = = = 



Wenalais-Ranskalaiset Tehtaat 

„PROWODNIK" 
R i g a , 

A,^^ suosittaa mainioiksi tunnettuja teoksiaan 

Yarastostaan Helsingissa, 
Aleksanterinkatu 13. 

Puhelin 35 74. 

EMottomasti ednllisin ostopaikka. 



OSAKEYHTIO J. D. STENBERG ja POJAT. 
Hakaniemen ranta 3. Pernst. 1852. Puhelin 2 95-

Konetehdas, hoyrylaivaveistamo, rauta- ja metallivalimo. 
Valmistaa: 

Hoyrylaivoja, hoyrykoneita, hoyrypannuja, sahanraameja, 
voimansiirtolaitoksia y. m. y. m. 

Valmistettu 183 hinaaja- ja matkustajalaivaa. 

J. Ballenberg 
Konttori, tukkuliike, 

sekatavara, hedelma-
ja siirtomaantavarain-
kauppa 

f iipUri, K a r j a l a n l c a ~ 

Saha, hoylayslaitos, hoy-
rymylly, tiilitehdas ja 
petroleumivarasto 

Tammisuolla. 

Turvepetilcutehdas 
Kellomaella. 



G. F. STOCKMANN A. B. 
URHEILUOSASTO 

— H E L S I N K I = 
Maan suurin ja parhaiten varustettu erikoisHike. 
Suomen Metsanhoitoyhdistyksen tavaranhankl̂ ija, 
Suosittelemme itseamme sille ostavalle ,yleis611e, 

joka panee arvoa: 

H Y V A L L E T A V A R A L L E , 
H Y V I N L A J I T E L L U L L E V A R A S T O L L E , 

K O H T U U L L I S I L L E HINNOILLE, 
N O P E A L L E [TOIMITUKSELLE JA 

K U N N O L L I S E L L E K O H T E L U L L E . 
Meidan uusi suurin hintaluettelomme^ ilmestyy vuoden 1909 

alussa ja lahetetaan 50 p:in maksua vastaan. 

OsaReyhtio Mercantile 
Insinooritoimisto ja KoneliiKe 

HelsinRi, UnioninRatu 28 B. Puhelimet 15 90, 7 83,® 69 92 

Hankkii koneita ja tarpeita kaikenlaisia 
teollisuuslaitoksia varten, erittainkin: 

Paperitehtaita, Puuliiomoita, Sulfaatti- ja Sulfiittisellu-
losatehtaita, Kehruumoita, Kutomoita, Varjays-, Saha-, 
Puuseppa- ja Vesivoimalaitoksia, Tavallisia ja Kapearai-
teisia Rautateita varten. Sahkotoita valoa ja voiman-
:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: siirtoa varten. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 

Pyytahaa luetteloja. Insinoorikaynteja pyynnosta. 



Wilb. Andsten'in 
Tehdas Osakeybtio 

Helsingissa, Ita-Viertotle, 
Vilhovuopl — Puhelin 10 79. 

(aakeli-jaFajanssMdas 
Perustettu 1842 

Konttoori ja nayttelyliuoneisto teMaan 
—luona- —• Suurin-̂ varasto-SiiomeBsa 
Kaakeliuuneja — Kamiinoja 
Emaljoituja, majolika, yksivarisia, Tal-
feeita, vihreitSj raskeita y. m. varisiii 

ja terrakotta. 
Alkaa ostako kaakGliunnia taiia-

miinaa ensin neuvottelematta meidan 
kanssamme. Pyytakaa kustannnsarvioita 
ja uutta, hienosti kuv. hlntaluette-
loamme, joka lahetetaan Ilmaiseksi ja. 
postlmaksutta. Huom.! Toimitamme 
myos kaakeliuunien ja karalinojen 

pystyttamista takauksella. 

Tehtaan teokset ovat saaneet KULTA- ja HOPEAMITALEJA kaikissa 
nayttelyissa missa ne ovat kilpailleet. 

Hjvan teen tuntijat K a y t t a v a t 
tietjsti 

Veljekset RSnkii 0/¥:n 
Shanghai—Helsinki 

^TEETi 
T u o t u i lman v a l i k a s i a suoraan 

teenvilj elysmailta. 

Loytyy kaikissa hyvin varustetuissa kaupoissa. 



A;B.K;.H.RENLUNDo,y, 
Q S 3 S T Q kaikellaisia raufatavaroifa, 

QS/^STO rakennusfarpeita, (9 (9 (9 

Q S ^ S T Q ikkunalasia, (9 (9 <9 (9 <9 

QS/^STQ linoleummaftoja, (9 (9 (9 

Q S / \ S T Q amerikalaisia tyokaluja, © 

Q S ^ S T Q kotî  ja falousfarpeita, 0 



2 2 2 2 2 2 
2 
i 
2 2 2 2 

2 Kansantaloudellisen yhdistyksen kustannuksella 
on ilmestynyt: 

I . 1. H. Vennola, Viljan ja leivan hintasuhteista Suomen 
kaupungeissa. Smk. 6:75. 

II. H. Paavilainen, Kruununtilojen verolleostosta. Smk. 
1:50 

III. Edw Gylling,Maanviljelysty6va.entaloudellisista oloista 
Ikaalisten pitaĵ assa v. 1902. Smk. 3: —. 

IV. Leo Harmaja Gooteporin jarjestelma Suomessa. 
Smk. 3:75. 

V E. Nevanlinna, Suomen raha-asiat vuosina 1863—1904. 
Smk. 10:50. 

VI, J. E . Sunila, Kaarle Nummeli, Sulo Wuolijoki, Tutki
muksia vuokraoloista Limingan, Nummen ja Hau-
hon kunnissa. Smk. 3: —. 

VII Yrjo Jahnsson, Kuopion laanin uudisasutuksesta yksi-
tyisoikeudellisella maalla. Smk. 1: 50. 

VIII. J, H. Vennola, Luontais- ja rahataloudellinen astetais-
telu kansantaloudessa ja valtionfinanssit. Smk. 7: — 

2 2 2 2 
i 
2 
2 2 2 
i 

Paavo Vaanasen I 
R u u m i s a r k k u l i i k e j a 

H a u t a u s t o i m i s t o 
18 Fredrikinkatu 18. Puh. 67 22. 

Koska olen huomannut 
arv. yieison suosivan ja 

^ kannattavan liikettani olen 
ollut pakotettu laajenta-
maan sen taydelliseksi Hau-
taustoimistoksi, jossa on 
saatavina Ruumisarkkuju 5 
mk:sta alkaen seka kaytet-
tavina 3:met Ruumisvaunut, 
vuokra 10: —, 15: — ja 25: 
— siihen luettuna 2 kuusta 
Kuusenhakoja 14 mk:sta 
kuoi'ma. 



J u u r i on Ilmestynyt: 

Viime kuun 18 p:na annettu 

M A A N y O O K B H S E T D S 
S E L I T Y K S I N E E N KASIKIRJA 0 
M A A N O M I S T A J I L L E JA MAAN V U O K R A A J I L L E . 

K I B J O I T T A N U T S E N A A T I N E S I T T E L I J A S I H T B E R I 

FILIP GRONVALL 

209 sivua. Hinta 2: 25, sid. 2: 75. 

Saatavana kirjakaupoista ja meidan 
asiamiehiltamme. 

Sattuneesta syysta mainitsemme, etta 
tamanlaatuista selitysteosta uudesta 
maanvuokra-asetuksesta ei ole miltaan 

muulta taholta odotettavana. 

WERNER SODERSTROM 
OSAKEYHTIO PORVOO. 



Y H T E I S k U N T A T A L O U P E L L I N E N 
A I K A K A U S K I R J A '>sv>^>sai=:,>^^^^>a 

tarjotaan taten tilattavaksi vuodeksi 19lo. 
Ohjelma on aikakauskirjalla sama kuin ennen: yleistajuisessa 

muodossa kasitella yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksia ja 
seu rata niiden kehitysta ja kehityksen tuloksia koti- ja ulkomaalla. 

Julkaisemalla seka alkuperaisia kirjoituksia etta selontekoja 
yhteiskuntataloudellisten kysymysten kasittelysta ulkomaisessa kir
jallisuudessa, katsauksia ilmioihin nykyisessa yhteiskunta- ja talous-
elatnassa ja arvosteluja huomattavfimmasta yhteiskuntataloudellisesta 
kirjallisuudesta pyrkii aikakauskirja tata tarkoitusperaansa toteutta-
maan. 

Yhteiskunnan eri harrastusryhniien edustajille on aikakauskirja 
tarjoava tilaisuuden asialliselle mielipiteiden vaihdolle ja toivoo 
siten olevansa tervetulleena yhdyssiteena kaikille yhteiskunnalli
sen ja taloudellisen elamamme kehitysta seuraaville ja silla alalia 
toiniiville kansalaisille. 

Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: Ilmari 
Ahma, O. A. Autere, Th. Becker, Einar Book, Leo Ehrn-
rooth, Rafael Erich, Hannes Qefahard, Osk. Groundstroem, 
Onni Hallsten, L . Harmaja, Aug. Hjelt, Tekla Hultin, 
Santeri Ivalo, Yrjo Jahnsson, Kyosti JSrvinen, G. Jarne-
lelt, Toivo T. Kaila, I . V. Kaitila, O. K. Kilpi, Paavo 
Korpisaari, F . Osk. Lilius, V. Malinien, Ernst Nevanlinna, 
J . K . Paasikivi, H . Paavilainen, E . G. Palmen, Rux-ik Pih-
kala, Heikki Renvall, Hugo Rautapaa, Matti Seppaia, 
Otto Stenroth, K . J . St^hlberg, Onni Talas, N. R. af Ursin, 
K . Willgren, V. Voionmaa y. m. 

Aikakauskirjaa, jol?a ilmestyy noin 50-sivun suuruisena vih-_ 
kona joka toinen kuukausi, voidaan tilata kaikista kirjakaupoista 
ja postikonttoreista seka asiamiehilta ja suoraan toimitukselta 
(osoite: Huvilakatu 2), Helsingissa sita paitsi O. W . Laurent 
ja K:nin sanonialehti-myj'malasta Pasaasissa. Tilaushinta on 5 
markkaa vuosikerralta, postimaksut ja lahetyskustannukset siihen 
luettuina. Asiamiehille, joiksi toivotaan rupeavan henkiloita ympari 
maata ja kaikista kansan kerroksista, annetaan joka kuudes vuosi
kerta ilmaiseksi.. 

J . H . V e n n o l a O. W . Louhivuori 
FaatoimiUaja. Toimitussihteeri. 

T. F o r s m a n Martti K o v e r o 


