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August Hjelt. 

Muistopulie, jonka lokak. l o p. 19I9 piti Kansantalondellisen Y M i s t y k s e n 
kokouksessa tr i A. E. Tudeer. 

Y h a tarvenevat niiden miesten rivit, jotka olivat mnkana 
perustamassa Kansantalondellista ytdistysta. Keskundes-
tamme on Mlj attain poistunnt TilastolHsen paatoimiston tireh.-
tori, senaat'tori August Hjelt, joka aikanaan oli yh.dist3rksen 
toimeliaimpia jasenia, oUen m. m. 'kynamenkunta vuotta sen 
sihteerina ja vuoden ajan sen esimiehena. Yhdistyksessa han 
on tehnyt useitakin aloitteita maan taloudellisen elaman eri 
puoHen kehittanuseksi. 

August Hjeltin kuolema ei merkitse aukkoa yksistaan taman 
yhdistyksen jasenpiirissa; hanen jalkeensa jaa tyhja sija mo-
neen paikkaan, seka kansaUisen sivistyksen etta taloudeUiseh 
toinunnan eri tyovainioiUa. 

Sjmtyneena kienosti sivistyneesta kodista kan jo nuorena 
sai oUa laheUa maamme kenkisen elaman johtavia piireja ja 
natittia hyvaksensa niiden keki t tavaa ja nakopiiria laajentaVaa 
vaikntusta. Ni inpa hanen pyrkimyksensa jo nuorukaisena suun-
tautuivat tavalHsta korkeammaUe. I,uonto ja ulkonaiset olo-
sukteet oHvatkin erikoisen rimsaasti varustaneet kanet kaikella, 
rrika antaa makdollisuutta kokota j oktavaan' asemaan. R ik -
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kaat henkist-t lakjat, elava karrastus kaikkeen ympari l la ole-
,vaan, nopea kS.sityskyky, sujuva k3Tia, toimintatarmoa, kodista 
saatu kieno kayttaytymistapa ja kelppous liikkua ikmisten' 
parissa, kaikki tama avasi nuorukaiselle, joka s i ta paitsi sai 
tilaisuuden ulkomaanmatkoilla taydentaa opintojaan, runsaat 
makdoUisuudet kedelmaUiseen tj'okon niiUa aloilla, joikin kan 
suuntasi karrastuksensa. 

-Varsinaisen kouluutuksensa August Hjelt sai kistoriantut-
kijana. Opintojensa ja tutkimustensa tuloksena kan, paitsi 
joukon pienempia tutkieknia ja kirjoituksia, v . 1887 julkaisi 

. poliittis-kistorialksen vaitoskirjan »Sveriges staHning till utlan-
det narmast efter 1772 ars statskvalfrung)). Jo aikaisin-kanen 
karrastuksensa kuitenkin snuntantuivat toisaalle, tilastolHsiin 
ja taloudelHsiin opintoikin. Erikoisesti kiinnitti vaestotilasto 
kanen mieltaan. PnoUttain talta alalta, puoHttain kistorialUs-
ten tutkimusten tuloksena kan saattoi juUdsuuteen-ensin v. 1899 
ensimmaiset viralliset selonteot Ruotsin tabelldaitoksesta seka 
seuraavana vuonna etupaassa Tukkolmassa tekt3dkin-arkisto-
tutkimuksiin • pern stuvan selonteon tabdUlaitoksen synnysta, 
jarjestelysta ja aikaisimniasta toiminnasta. Seuraavina vuo-
sina k a n julkaisi muitakin, vaestotilaston eri puolia kasittelevia 
tutkielmia. 

Hanen opintonsa eivat kuitenkaan rajoittuneet asken mai-
nittuilnn aloihin.. V . 1898 kan naet oli taydentan^rt tiedenues-
opintonsa suorittamalla lakitieteen kandidaattitutldnnon ja 
ok siten moiupuolisine tietoineen valnns ^^kteiskunnan palve-
lukseen. Monilla aloilla ovatkin valtio ja ykteisTcunta k a y t t a -
neet k3fvaksensa kanen k y k y a a n , oppiaan j a kokemustaan. 

Jo paljon ennenkuin kan oli paattan5 't opintonsa, oHvat 
lianen tilastoUiset karrastuksensa joktaneet kanet • virkamies-
uralle. V . 1886 kanet nimitettiin toiseksi aktuaariksi silken 
virastoon, jokon kanen elamansa paatoiminta liittyy, Tilastoki-
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seen paatoimistoon. Hanen toimintansa siella ei kuitenkaan 
ollut yktajaksoista., V . 1893 kan sai maatayksen koitaa senaa-
tin oikeustoimituskunnan - aktuaarin virkaa ja kaksi vuotta 
myokemmin, v. 1895, kanet nimitettiin taman viran vakinaiseksi 
kaltijaksi. Hanen poissaolonsa TilastoUisesta paatoimistosta 
ei kuitenkaan tukut pitkaaikaiseksi; maaliskuussa 1902 kanet 
nimitettiin taman viraston tirektoriksi. T a s s a ' toimessa kan 
pys5d kuolemaansa saakka lukuunottamatta noin.. 13 kuukau
den aikaa vuosinai9o8 ja I909.' -EdeUisen vuoden elokuussa 
kutsuttiin kanet-naet senaatin jaseneksi ja kamaritoimitus-
kunnan paalHkoksi.- Vakan myokemmin, kun osa senaatista 
erosi sen ristiriidan takia, jokon oU jouduttu venalaist3rttamis-
poHtiikan kiristyessa, maaratti in August Hjelt • senaattoreista 
vankimpana senaatin talousosaston virkaatekevaksi varapu-
keenjoktajaksi. Mutta, kuten tunnettua, eivat senaattiin jaa-
neet jasenetkaan syksyUa 1909 katsoneet voivansa enaa pysya 
paikoikaa'n, ja niin Hjelt palasi Tilastolksen paatoimiston jok-' 
toon. - - • 

On makdotonta luoda kaikinpuoHsta Icnvaa siita ty6sta„ 
mika sisaltyy takan. pitkaan, 33 vuotta kestaneeseen virkamies-
uraan. Mika ok kanen osuutensa toikin, jotka virastossa suori-
tettiin toisen kenkilon ollessa sen joktajana, ja toiselta puolen, 
nussa maarin ne aloitteet ja-saavutukset, joita suoritettiin kanen. 
ollessaan tirektorina, olivat kanen kykjmsa tuotteita ja missa 
maarin kanen alaistensa-virkanne^ten ansioksi luettavia, siina 
kysymyksia, joikin tuskin voinee saada tarkkaa. vastausta. 
Mutta etta idin aloitekykyinen, toiniekas ja- tietorikas kenkilo 
svvalti on vaikuttanut sen viraston tyokon, jossa kan toimi, se 
on selvaa. 

• Ensi sijassa mainittakoon-tilastoUisen vuostkirjan undista-
minen. Heti tultuaan nimitetyksi Paatoimiston tirektoriksi 
kiinnitti k a n kuomionsa suken, etta tama tilastolknen kasikirja. 
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joka ulkonaailla on kenties tarkeimpana tietolahteena maas-
tamme, ei ollnt samalla tasoUa kuin vastaavat julkaisut suurissa 
sivistysvaltioissa. Niinpa vu.osikirjan koko suurennettiinjasisalto 
rikastutettiin uusiUa taulukoiUa, jotka osin entista monipuoli-
semmin yalaisivat niita seikkoja, joita ennenkin • oli vuosikir-
jassa kasitelty, osin antoivat numerotietoja aivan uusilta aloilta. 
Laajennuksen suuruus ilmenee siita, etta taulujen luku vuodesta 
1902 vuoteen 1903 kasvoi I2i :sta 242:een eli tasmalleen kak-
sinkertaiseksi. Myoliemminkin oli wosikirjan kehittaminen ja 

* 

ykteiskuntaelaman yha uusien puolien valaiseminen siina kanen 
erikoisen huolenpitonsa esineena, mika nakyy siitakin, etta 
Vuosikirjan taululuku nykyaan on 389. 

Hanen vaestotilastoUisista karrastuksistaan on jo aikai
semmin mainittu. I^uonnoUista on, etta ne ilmenivat myos 
kanen toimissaan virkamiekena. Mainittakoon vain kanen, 
tosin epaonnistuneen, yrityksensa aikaansaada todellinen, koko 
maan kasittava vaenlaskenta vuodeksi 1910 ja kanen osanot-
tonsa suunnitelmien laatimiseen vuodeksi 1915 aiottua vaen-
laskentaa varten. • • -

August Hjeltin aloitteesta pantiin aluUe useita uusia tilasto-
kaaroja,"kuten oikeustilasto v. 1894, alkokoHtilasto v. 1904, 
siirtolaisuustilasto v. 1905 seka jaamisto- ja vaaHtdastot v. 1909. 

On luorinoUista, etta kallitus kaytti kanen kykj^aan komi-
teatoikin, milloui tilastollista asiantuntemusta tarvittiin. Niinpa 
kanet V . 1897 kutsuttiin jaseneksi komiteaan, jonka tuli uudis-
taa maan oikeus- ja rikostilasto. Samaten kan v. 190T joutui 
jaseneksi ja v. 1905 pukeenjoktajaksi komiteaan, jonka tuH 
laatia ekdotuksia maan viralHsen tilastoij, uudistamiseksi; edel
leen V . 1912 pukeenjoktajaksi rautatietilaston uudistamista 
varten asetettuun komiteaan seka vihdoin v. 1918 pukeenjoh-
tajaksi komiteaan, joka asetettiin vaest5tilaston uudestijarjes-
telya varten. 
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Tasta kaikesta nakyy, miten keskeinen kenkilo August Hjelt 
seka asemansa etta kykjmsa puolesta oU maamme tilaston alalia, 
Myoskin ulospain, ulkomaiUa, ok k a n jo kauan oUnt tilastomme 
edustavin kenkilo. TikeiUa ulkomaanmatkoiUa, m.. m. ott^naaUa 
osaa useimpiin kansainvaksiin tilastokongresseikin sitten vuoden 
1904 on k a n seka solminut lakeisia siteita ulkomaisten tilasto-
\drastojen ja Tilastolksen paatoimiston valiUa etta kenkilo-
koktaisesti kankkinut lukuisasti tuttavnuksia ja ystavia nyky
ajan kuomattavimpien tilastomiesten joukosta. 

Mutta Augnst Hjeltin luontoinen mies ei voinut omistaa 
karrastustansa ja toimintaansa vain 3'kdelle asiaUe, oHpa se 
miten tarkea kyvansa. Hanen laajat karrastuksensa joktivat 
kanet mi ta nionipuoksimpaan toimintaan viraston ulkopuolella. 
Ennen kaikkea kiinnitti sosialivakuutus ja yleensa kaikki vakuu--
tustoiminta kanen mieltaan, ja edisti k a n toi'mintaa maassanime 
naiUa aloilla seka valtionkomitean jasenena, kirjailijana etta 
ottamalla osaa useiden eri aloiUa toimivien vakuutuslaitosten • 
perustamiseen ja joktoon. 

Vaikka August Hjelt, kuten useimmat sen polven mieket, 
oli k a y n y t ruotsalaisen koulun, ja vaikka ruotsinMeli kanen nuo-
mudessaan oli kanen paakielenaan, liittjd k a n jo varkain mie-
leltaan suomalais-kansalksiin piireikin, niiden aatteiden kan-
nattajiin. Ennen kaikkea karrasti k a n suomalaisen liike-elaman 
kekittamista. Hanen toimiunastaan taUa alalia mainittakoon, 
etta k a n m. m.. monta vuotta ok Kauppalekden toimittajana 
seka etta k a n viela suoranaisemminkin otti silken osaa ollen 
mukana monen kikeyrit3 'ksen, _e&im. usean panldn perustami-
sessa. 

August Hjeltin monista muista aikaansaannoksista mai-
luttakoon edeUeen kanen toimintansa valtioUiseka alalia. Jo 
vuosien 1888 ja 1894 sSatyvaltiopaivilla toimi kan vakokunta-
sihteerina, myoliemmin han kahdesti istui porvarissaadyssa 
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seka" oli sittemmin w . 1907—iqio vaHttu eduskuntaan,' toi-
mien m. m. useissa valiokuunissa.' Myoskin poliittisena kirjai
lijana han sanoi sanansa, esim. ottamalla osaa talonpoikais- ja 
porvarissaad^m aanioikeusolojen selvittelyyn. 

Kavisi kian pitkaksi taaUa tekda s?lkoa kanen kaikista 
toimistaan. Mainittakoon lopuksi vain, etta valtio kaytti kanen 
kykyaan moniin muikinkin tektaran kuin aikaisemmin selos-
tettuikin, konuteanjasenena, tilastotoiden joktajana- j . n. e. 
Hanen monilukuisia, osin tieteelksia, osin kansantajuisia julkai-
sujaan tilaston, kansantalouden ja ykteiskunta-olojen, sosiak-
vakuutuksen, kistorian y. m. aloilta on makdotonta tass'a selos-
taa, ruin valaisevaa kuin se oHsikin August Hjeltin toiminnan 
monipuolisuudeke. 

Harvalle on suotu kyk3'^ ottaa osaa toimintaan niin moneka 
kengenviljelyksen aloilla kuin August Hjeltike. Valittaen on 
vain todettava, etta kanenkin tyomaaransa ok ennakolta mi-
tattu. Jo kauan ennen kuin klnen paivansa olivat luetut alkoi 
ilmeta ksaantyvan sairaalloisuuden merkkeja; eika kanen suuri 
tyokykynsakaan pys3myt entiseUaan, vaan petti ajoittain. No
peasti kaymeen koneiston veto lakeni loppuaan. 

• ' T y k j a on nyt August Hjeltinsija keskuudessamme ja mie-
leemme jaa vain muisto teravasta, eloisasta nuekesta, jonka 
mielenkunnon kaikki • esiintyvat kysymykset kerattivat, joka 
ei missaan pys3myt "syrjastakatsojana, vaan. kaikkiaUS. sanoi 
sanansa ottaen aktiivisestiosaa toimintaan. ' 



Suomen maksubilanssi. 

Kirjoittanut 

K. W. Hoppu. 

Maan taloudellista suMetta ulkomaihin ollaan tavallisesti 
valmiit arvostelemaan kauppabilanssin valossa. Verrattain 
yleinen on ollut meiUa se kasitys, etta maan kansantalous jon-" 
tuu rappioUe, jos kauppabilansskon epaedukinen, s. o. jos tuonti" 
on vientia kuomattavasti suurempi. Mutta jo piutapuolinenkin 
tutusturainen riklraiden maiden kauppabilansseihin, joissa tuonti 
on vientia paljon suurempi, pitaisi saattaa ajattelemaan, miten 

- nama maat ja niiden kansantalous voivat pysya pystyssa, kun 
olosukteet ovat sekaiset. "Englannissa ja Ranskassa on tuonti 
vientia verrattomasti suurempi, mutta kuitenkin niiden talou
dellinen elama on voinut jatkua vaurioitta. 

Taytjry siis ryktya tutkimaan mista tama joktuu. Emmeka 
tarvitse pitkake tutkimuksissamme -joutua, kun me tulemme 
knomaamaan, etta kaikiUa madia on muitakin tuloja kmn mita-
viennista kertyj- ja menoja 'kuin mi ta tuonti aikeuttaa. Me 
kuomaamme, etta Englaniun kauppalaivasto tuottaa maaUe 
miljoonia puntia, Ranskan ulkomaiUe sijoittamat paaomat 
taytyy tuottaa korkoja, Sveitsin matkaikjaliikenteen tayt^^y-
jattaa maakan kuomattavia summia, Norjan-kansantalouden. 
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' 'taytjry pysya pystyssa, vaikka sen vienti on aivan vakainen, 
ja sen se tekee suuren kauppalaivastonsa rakdeiUa. 

Esittannstamme esimerkeista saatamme panna merkiUe 
I erinaisia toisefle maaUe tuloja antavia ja toiseUe menoja aikeut-

tavia tekijoita. Voimme viela l isata, etta tuloja aikeutuu maaUe 
sen ksaksi nuta edeka olemme erimerkkeina maininneet,- ulko-

. maisesta. vakuutusliikkeesta, kauttakulkukikenteesta, ulko-
maisen postin kauttakulkuliikkeesta, y. m. Nama erilaiset erat 
ne muodosta,vat ykdessa kauppabilanssin kanssa maan maksu
bilanssin. Jos m.aksubilansissa eri puolet, kutsukaamme niita 
aktiivaksi ja passnvaksi, eivat lyo ykteen, ta3rty3r maan kansan
talouden joutua akdinkoon taildsa s i ta taytyy pitaa p3'-st3fssa 
ulkomaisten vuosi vuodelta otetta\den uusien lainojen avuUa. 
Esimerkkina takaisesta kansantaloudesta me tunnemme Turkin, 

. Maksubilanssin laatimista vaikeuttaa se seikka, etta kai -
kissa maissa punttnu tilastoa sen eri tekijoista. Useimmat teki
jat ovat saatavat vasta tarkkojen arviointien jalkeen, sen ja l -
keen.kun on tutkittu kaikkia makdolksia, niikin kukunkin vai -

'kuttavia seikkoja. Maksubilanssi ta3rtyy perustua arviointiin ja 
niin oUen ei s i ta voida esittaa. niin tarkkana kuin kauppabilanssi, 
jokon on saatu verrattain luotettavat tiedot. 

" . Laatiessamme oman maamme maksubilanssia, on meika 
edessa samat vaikeudet kuin mista jo mainittiin, Varmat tie-
dot me saamme vain viennista ja tupmaista, muut teki jat on 
saatava selviUe arvioimisen kautta. Erinaiset-seikat kuitenkin 
ennen maailmansotaa antoivat_verrattain k3rvan perustan mak-
subdanssin eri tekijain arvioimiseen ja arvostelemdseen, 

Viime aikoina^pn maassamme ka^-ty osin Idivastaldn _ kes^.. 
kustelua iilkomaisen valuutan kaupan vapauttandsesta ja n. s. 
kaupan vapauttamisesta, s. o. ulkomaan kaupan ksenssijarjes-
teltnan poistamisesta. ICun tama keskustelu taman kirjoitta
jan mielesta ei ole tapaktunut asialkseUa pokjaHa, vaan on suna 
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kokonaan lakdetty yksityisten intressien kannalta niin puolelta 
kuin toiseltakin, on se saattanut-akekirjoittaneen julkaise-
maan maan maksubilanssin ja siten osaltaan koettamaan 
saattaa keskustelua oikeake, s. o. kansantaloudekiseke pokjaUe. 
Jos kaupan vapauttamiskysymysta j^-ksinomaan katsotaan yksi-
LyistaloudeUiselta kannalta, otetaan siina knomioon vain nykjd-
sen hetken edut, vastaispt yksityistaloudelksefckin edut- saatta-
vat sikoin joutua kyvin pian k'arsim.aan. Vasta kun on selvi-
tetty meidan kansantaloudekinen sukteemme ulkomaihin, 
voimme asiaa jo arvosteka asiakiseltapohjalta. Mutta taman 
selvittelyyn juuri vaaditaan maamme maksubilanssin sehdke 
ottaminen._ - -

I^ahtokokdaksi on otettava joku vuosi ennen sotaa, jokoin 
olosukteet olivat saannokiset, ja vuodet 1919 ja 1920. )̂ Ne tar-
joavat riittavasti pokjaa taloudellisen sukteemme arvostele-
miseen ulkomaikin. Ennen sotaa olen vakn'nut vuoden 1912.^) 

Ennen maksubilanssin esittamista on mainittava joku sekt-
tava Sana s i i ta , miten sen eri tekijat on saatu. Aktiivassa ansait-
see enSin mainitsemista, etta Adennin raka-arvoon on ksatty 
3 % siksi, etta ulkomaiset alukset ja t tavat maakan. satama-, 
majakka- y. m. maksuja, lakettajat vakuuttavat kotimaisissa 
yktioissa j . n. e. I^aivakikenteen ttdojen arvioimisessa on pantu 
pokjaksi taman kirjoittajan vuosilta 1911 ja 1912 toimittama 
tiedustelu maamme purjekauppalaivaston kannattavaisuudesta 
ja nain saatu j a tietoja on taydennetty erinaisten koyrylaiva-

^) Vuosien 1919 j a 1920 maksubilanssit olen laatinut valtioneuvoston 
asettaman taloudellisen neuvotteliikunnan puheenjolitaian pyynnosta neu-
vottelukuritaa varten. -

2) Tal ta vuodelta laadittu maksubilanssi on tehty jo v. 1913. Aiheen 
siihen antoi eras vaittely Kauppalekdessa n. s. salaisesta viennista. Maksu
bilanssia en kuitenkaan siUoin vallinneiden'poliittisten olojen vuoksi katsonut 
sopivakgi julaista, koska se olisi antanut venalaisille sortajille aseen bavittaes-
saan meidan autonotniamme rippeitakin. 
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yhtioiden vuosikertomxiksista saaduilla tiedoilla. Siirtolaisten 
rahalahetyksiin nahden viittaan aikaisemnun tassa aikakaus-
kirjassa jnlkaisemaan tutkimnkseeni.^) Korot ulkomaisista 
saatavista on saatu arvioimalla ja myohemmin tarkistettu 
•obligatsionitdaston avulla.^) Merimiesten rahalahetjrksiin nah
den on pohjaksi asetettu Merimieslahetyksen seuran kautta 
;saapuneet erat ja taydennetty eri tahoilta hankituilla tiedoilla. 
Matkailijaliikenteen tulot ovat arvioidut matkaihjaiuvun perus
teella. Venalaisen huvila-asutuksen kautta maahan 'saapunut 
tulo perustuu kirjoittajan rajaseuduilla tekemiin tutkimuksun 
j a kavaintoikin, joita on taydennetty nimismiesten keraanuen 
kuvda-asukkaiden lukua koskevien tietojen perusteella. Vena-
laista sotavakea koskevat tiedot perustuvat taman — seka 
•upseeriston, maasotavoimain ja laivaston vaeston — lukumaa-
r a a n seka erinaisiin upseeriston takolta aikpinaan saatuihin 
laskelmiin maahan jaa vas ta rahasta miesta kohti. 

Tuonnin raha-arvosta on vahennetty 5 %, huomioon otta-
maka, etta tuoniun arvoon sisaltyj^ vakuutusmaksuja, y. m. 
kotimaassa maksettavia eria, jotka kuitenkin ovat sisaltyneet 
cif-arvoikin kauppatilaston yksikkokinnoissa. Suomalaisten 
ulkomaike matkustuksen tappio on arvioitu ulkomaike annet-
tujen passien lulmmaaran perusteeka seka erinaisten laivayk--
tioiden IdrjoittajaUe antamden tietojen pokjaka. 

' Vuosien 1919 ja 1920 bdansseissa oleviin tietoikin nakden 
on viela kuomautettava, etta niissa olevat tiedot laivaluken-
teesta perustuvat merenkulkukakituksen tilastokonttorin tie-
toilnn kauppalaivaston raktituloista, suitolaisten rakalaketyk-
sista samoikin lakteikin kuin aikaisemmassakin tutkimuksessa, 

1) K . W . H o p p u : Siirtolaisuudeu merldtys maaHemme. Yhteiskunfa-
taloudellinen Aihakauskirja, vuosikerta 1915,. ss. 25—31. 

)̂ Obligatsiorutilastoa vuosilta ^ 1905—1914. TilastoUisen Paatoimiston 
julkaisema. Helsinki 1915. ' ' -
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kuitenkin niin, etta on taytynyt kayt taa arviointia, saatujen 
tietojen perusteella, salakuljetuksessa olevat tiedot on aryioidut 
tulkkallituksen kanneviskaalinvirastolta kiinnijoutuneesta sala-
kuljetuksesta saatujen tietojen pokjaka. TVTuikin tietoikin nak
den on arvioinidn pokjake antanut kyvaa tukea valuuttakont-

.torin ja valuuttaneuvoston tiedot. Itse tauluista kay selvike, 
mitka tiedot ovat aivan eksaktisia, joten niihin nakden ei ole 
-erikoisesti kuomautettavaa. ^ • 

Esittanuemme kaomautusten ja sekt^^sten jalkeen voimme 
xyktya tarkastelemaan maam.me maksubilansseja vuosilta 1912, 
T9T9 ja 1920. Otamme ensin ensinm.ainitun vuoden. Maksu
bilanssi silloin muodostui seuraavaksi: 

/ Aktiiva: _ . •: 
Vienti -. 348.8 miljoonaa mk. 
Tvaivaliikkeet tuottamat rakdit '20.0 ,, ,, 

' Siirtolaisten rakalaketykset -. 21.4 „ 
Merinuesten rakalaketykset ''2.0 ',, „ • 
Korot ulkomaisista obligatsioneista . . . . 3̂ 0 „ „ 
Matkailijaliikenne / 3-0 
Venalainen. kuvila-asutus ja venalaiset 

. . matkadijat 72.0 ,, 
Venalainen sotavaki -26.0 
itullantnonti 7.0 ,, ^ 

Ykteensa 503.2 miljoonaa mk. 
. Passiiva: 

Tuonti ; 446.6 nuljoonaa mk. 
Korot ja kuoletukset ulkomaike 28.6 . ,, „ 
Matkustus ulkomaike 8.0 „" „ 
Sotilasimljoonat 13.0 
Ulkomainen edustus (Fietarissa) 0.5. „ , „ 

Ykteensa 494.8 miljoonaa mk. 

Arvioitu aktuva passiivaa suurempi . . . . 8.4 „ „ 
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Vuoden 1912 ktduessa saapui maahan edellisena vuonna 
otetuista, yhteensa 74.7 nuljoonasta, ulkomaisista lainoista 
aryiolta 20 miljoonaa mk. Salakuljetukseen nahden on huo-
mautettava, etta salatuonti kasitti kaikenlaisia naisten koru-
tavaroita ja rajaseuduUa sokeria y . m. Venajalta . Toiselta puo
len vietiin maasta maalaistuotteita y . m., joita ei tuliitilastossa. 
ole otettu huomioon. N a m a salatuonnin ja -viennin maarat 
kuitenkin jotakuinkin vastaavat toiseusa, joten niiden vaikutus 

- ei maksubilanssissa ole kummaUakaan puolen merkitt.aya. Ulko-
maalaiset vakuutusyktiot veivat vakuutusmaksuina jotenkin 
saman maaran, mi ta ne maksoivat maakan vakingonkor-
vauksina. 

Tarkastaessamme maamme maksubilanssia wodelta 1912, 
panenime meridke, etta, jos emme ota lukuja aivan matemaatti-
sen tarkasti, vaan suunnan osoittajina, se on okut maakemme 
edulknen. Aktiiva ja. passiiva ovat lyoneet suunnikeen yMeen.. 
Jos otamme lukuun lainoina saaptmeet erat, niin voimme pitaa. 

• maksubilanssiamme erittain edukisina. Sitapaitsi siina on mer-
kike pantava sellainen vienti, joka tapaktuu jo omassa maassa,. 
nimittain venalaisen kuvila-asutuksen ja venalaisen sotavaen 
maakan ja t tama rakamaara. Tama on edukista ulkomaan kaup
paa, joke ei ole tarvinnut kakea markkinoita kaukaa. Huomat
tava, merkitys on okut laivakikenteella ja siirtolaisten rakalake-
tyks ika . Ne ovat osaltaan okeet tayttamassa meidan ulkomai-
sen oston kautta aikeutuvaa kauppatappiotamme. Passiivassa 

' erat ovat vaatimattomat, lukuunottamatta tuontia ja korkoja. 
ulkomaike. Vakaiseksi ei myoskaan ole arvosteltava meidan 
ulkomaiseen matkustukseen taipumustamnie. Mutta sekan, 
aikeutuu suomalaisten luonteesta elaa yleensa yli varojen. 

lyahdemme sitten tarkastelemaan vuosia 1919 ja 1920, 
Niiden maksubilanssi muodostuu seuraavaksi-
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V u o s i i g i g . 
Aktiiva: 

Vienti \.8 miljoonaa mk. 
I^aivaliikenteesta rahdit 100.0 
Siirtolaisten rahalahetykset , . . 100.0 
Merinuesten rahalahetykset . . . . . . . _io.o 
Valuuttaa ulkomadta )̂ . -300.0 
Matkailijat ' 30.0 
Korot ulkomailta 3.0 
Ulkomaisista vakuutuksista korvaukset lo.o 
:Salakuljetus .' , 3.0 
Hooverin lahjoitus ' 5.4 

Yhteensa 1,468.2 miljoonaa mk. 

Passiiva: 

Tuonti . . . .• 3,383.4 miljoonaa mk. 
Edekisten vuosien velkojen lykennykset 150.0 „ „ 
Korot ja kuoletukset ulkomaike: 

a) valtio 76.6-
b) yksityiset 46.0 . 122.6 _ „ 

Matkustus ulkomaike 40.0 
Ulkomainen edustus 5.0 ,, 
Uennatinmaksut ulkomaike : 3.7 
Vakuutusmaksut ulkomaike '16.0 ,, 
Salakuljetus .- 20.0 „ 

Ykteensa 2,720.7 miljoonaa mk. 
Passiiva gktiivaa suurempi 1,252.5 miljoonaa mk. 

^) Venajan -yaliaikainen halUtns oli saanut suoritutsiinsa Suoinessa eri
naisia suomalaisia valuuttalainoja, joiden vakuudeksi oli asetettu englanti-
laista ja amerikalaista valuuttaa. Saksalaisen orienteerauksen aikana oli nama 
vastaavissa maissa takavarikoitu. Suomen Pankin johtokunnasta saamani 
ilmoituksen mukaan vuonna 1919 naita vahiuttoja voitiin kayttaa 300 mi l 
joonaa mk. 
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Vuoden 1920 maksubdanssi muodostuu seuraavaksi: 
Aktiiva: 

Vienti (lokakuun loppuun) 2,381.6 miljoonaa mk. 
I^aivakikenteesta rakdit 250.0 • 
Siirtolaisten rakalaketykset 175.0. „ . -
Merinuesten rakalaketykset . . . . ' 15.0 • • ',r 
Ulkomaalaiset matkustajat , 56.0 „ * 
Korot ulkomailta 4.0 „ 
Sekuloosaykdistyksen laina (500,000 £) 70.0 

• I^aina Tanskasta (4 milj. kr.) i6.o' 
Ulkomaisista vakuutuksista 12.0 
Salakulj etus ' 5.0 •• v, 

Ykteensa 2,984.6 miljoonaa mk, 

Passiiva: 
Tuonti (lokakuun loppuun) 2,747.3 miljoonaa mk. 
Edekisen vuoden velkojen lykennys \. 162.2 
Korot ja kudetufeet tilkomaike: 

a) valtio ' 247.0 
b) yksityiset 100.0 347-0 

Ulkomainen edustus -. 9.2' ,, 
Matkustus ulkomaille 61.0 
Vakuutusmaksut .. .'.V. 20.0 
I^ennatinmaksut' 3.6 „ ,, 
Salakuljetus^) 45.0 „ ' •„ 

Yk-teensa 3,395.3 miljoonaa mk.-

Passiiva aktiivaa suurempi" 410.3 miljoonaa mk. 
^) Salakuljetuksen smiruudesta nayttavat mielipiteet olevan erilaiset.. 

Toiset arvioivat sen 60 miljoonaksi, toiset taas 100 miljoonaksi, olen kuullut 
sellaisenkin arvion, etta se nousisi 200 miljoonaksi. Tietenkaan ei varmuu-
deUa voi sen suurnulta sanoa, mutta sen arvioinnissa naytaan yleensa tekevan 
se virke, etta poiLJaksi asetetaan ne hinnat, mita suomalaiset salakuljetustava-
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Huomautettatoon, etta vnoden 1919 ja 1920 kuluessa on 
suomalaisia teokisuuslaitoksia ja osakkeita joutunut ulkomaa-
laiskle, jotka ovat vaikuttaneet osaltaan aktiivaan, mutta jotka. 
vastaisuudessa suoritettavien osinkojen muodossa tulevat va i 
kuttamaan passuvaan. Kuinka snuria sumnda ulkomaalaiset 
ovat mainittuina wosina tassa muodossa sijoittaneet maakan, 
on verrattain vaikea arvosteka. 

• Jos m-e rykdymnie tarkastamaan vuosien 1919 ja • 1920 
maksubilansseja, ruin me voimme panna merkike sen surukisen 
•tosiasian, etta meidan maamme on velkaantuinit ulkomaike 
1,662.8 mkjoonaa mari^aa, taikka sanokaamme tasaisissa I n -
vuissa, I miljaardi 700 nuljoonaa mk.- Puolustettavana seik-
kana maksubilanssin kuonoksi_ muodostumisessa on okut se, 
etta meidan on tayt3ni3^ pelastaa maa nalkakuolemasta seka. 
kankkia raaka-aineita teokisuudelle ja etta-sentakden on tay tynyt 
tuoda maakan enemman kuin meidan voimammeoksivat sakineet. 
Mutta toiselta puolen on taas muistutettava, etta maakan on 
tuotu sekaista, mika ei ole okut valttamattoman tarpeekista, vie-
lapa suorastaan ylekisyystavaroitakin kuomattavassa maarin.. 
On laskettu, etta \moden 1919 tuonti kasitti noin 213 nuljoo-
nan markan arvosta ylelksyystavaroita taikka vakemman tar-
keita tavaroita ja \'noden 1920 tuonti lokakuun loppuun noin 
120 miljoonan markan arvosta samanlaisia tavaroita. Me 
olemme tanne tuottaneet yk 40 miljoonan markan arvosta 
automobiileja, monen nuljoonan markan arvosta ratsukevosia, yk 
20 nuljoonan markan arvosta ulkomaan kedelnda, kuonekaluja 
y. m., mainitaksemme vain muutamia esimerkkeja. 

rain myyjat ottavat, eika niita hintoja, jotka suoraan jaavat ulkomaille. Sel 
lainen virke tekdaan ainakin -virolaiseen vakijuomaan naliden, samoin kakviin 
y. m. Ottamalla pohjaksi sen, etta lo % salakuljetustavaroista joutuu kiinni,. 
tullaan minim laskemaani maaraan. 
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Huomauttamatta ei myoskaan voi olla siita seikasta, miksi 
-̂ nenti vuoden 1919 kuluessa on oHut kovin vahainen. Arvos-
tellessamme mainitun vuoden vientia, on meidan muistettava, 
etta sodan aikana maa koyity i melkein loppuun tarkeista raaka-
aineista. Venajan vahankumous seurauksineen toiselta puolen 
lamautti teolHsta toimintaa. Tuli sitten talveda 1918 kapina, 
joka lamautti teoUisuuden kokonaan, ammattitaitoinen tyo-
vaesto oli vakentyn3rt, monika aloika sita tuskin ok ensinkaan 
saatavissa. Raaka-aineita ei myoskaan ollut saatavissa vuo
den 1918 kuluessa eika liioin alussa vuotta 1919. Teolksuus-
paasi vasta vuoden 1919 lopuka taikka oikeammin alussa vuotta 
-1920 saannolksun oloikin. Puutavaravarastoja tosin oli maas-
samme sodan ajan keraantynyt kuomattavia maaria, mutta 
naike ei kuitenkaan ilmestynyt markkinoita. I^askelmat snu-
rista puutavarakaupoista pettivat. Ostokyky sotaa kayvissa 
maissa ok jossain maarin keikontunut, sitapaitsi voittajamaiden 
kakitukset kenevat kekoittaneet pidattyvaisyyteen, siten vai-
knttaakseen kintoikin. Epavarmuutta aikeutti myoskin se 
seikka, etta sodan luomien kavitysten korvaamiskysymyksesta 
ei oltu viela lopukisesti selvika. Vaikntusta vaike vientun 
eivat myoskaan liene okeet satamatyolaisten lakot. Tonniston 
vaikea saanti kekoitti laivanvarustajia lakettamaan aluksensa 
sekaisiin maikin, joissa lakkojen vuoksi ei tarvinnut kuluttaa 
kakista aikaa ilman ansiota, lastia odoteken. 

Mika me sitten olemme peittaneet ulkomaisen maksubilans-
_sin suuren velan? I^okakuun lopUssa ok pankkien nettovelka 
ulkomaike noin 550 miljoonaa markkaa. - Kauppiaammg ovat 
tuottaneet tavaraa luotolla taikka ottaneet luottoa ulkomaiskta 
pankeilta. Heika on melkoisia maksettavia ulkomaike. ICuinka 
suuret nama vumemainittujen velat ovat ulkomaike, siita ei 
viela toistaiseksi ole selvitysta kankittu. Kol'mas ja Inultavasti 
suuri kate on okut suomalaisten seteken vienti ulkomaike. 
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TM,ma maara on Innltavasti h y v i n huomattava, suurempi kuin 
mita voimme arvostehakaan. J a siihen vi i t taa myosldn n y t 
maassa vall itseva ankara rahapula. ICenties saattaa t&man 
maaran arvostella 400—goo miljoonaksi markaksi? J a viela 
me ihmettelemme rahamme arvottomuutta ulkomaUla! 

Meidan tulee seka taloudelksen etta valtiokisen itsenais3^-

den vuoksi suktautua. vakavast i • maksubilanssumme, oltava 
n i in vakassa maarin ku in makdokista " l i i k k u v i s t a veloista 
rnppuvaisia. Meidan on sen vuoksi ensiksikin ajateltava, miten 
me voimme maksaa vankat velkamme j a sitten mita me voimme 
tekda maksubkanssimme saattamiseksi nun edukiseksi kuin 
makdokista, mutta vakintaankin sekaiseksi, etta sen akt i iva 
j a passiiva lyovat ykteen. 

Edekiseen kys3rmykseen meidan on vastattava, etta me 
emme voi suurista veloistanune paasta muutoin kuin l isaamaka 
vient ia j a noudattamaka mita suurinta saastavais3rytta. Ka ikesta 
ylel l isyystavarasta on luovuttava j a vakemman valttamatto- _ 
mista ta3d;yy k ie l taytya kuomattavassa maarin. T a l t a k a n 
nalta on myoskin arvosteltava pa ivankysymysta kaupan saan-
n5stelysta. Jos voidaan saastavaisyys toteuttaa. i lman saan-
nostelya, laskettakoon kauppa kaik is ta rajoituksista vapaaksi . 
Jokei sekainen ole makdokista, nun sakytettakoon saannostely, 
mutta tektakoon jarjestelmaan ne nmutokset k u i n kuomatut 
epakokdat antavat aiketta. 

Maan vastaiseen taloudelkseen elamaan nakden meidan 
on selvitettava, mika taloudekisen toiminnan aloika me voimme 
sukdettamme ulkomailun parantaa. Meita koktaa siina ensi-
maisena . k y s y m y s teolksuutemme tuotannon kokottamisesta. 
S i ina sukteessa me voisimme viela paljon tekda. Meidan paras 
j a runsas raaka-aineemme, pun, on ka3rtettava edukisesti v ien-
t i in . T a k a n asti me olemme okeet paaasiakisesti puokvalmiin 
tuotteen valmistanusen kannaka. Taa l ta on Yiety ulos parni ja . 
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propsia, polkkyja , saliattua puutavaraa, massaa y . m., kun me 
oksimme voineet viedS, maasta esim. paljon enemman paperia 
monenlaisessa jalostetussa muodossa j a siten ansaita melkoista 
enemman. - J a t a y t y y panna merkike, etta vientiteollisuuden 
merkityksen arvosteleminen on okut y k t a keikkoa yksityisten 
yr i t ta ja in ku in lainsaatajankin takoka. Edelknen on monasti 
katsekut asioita yksinoniaan ketken etujen valossa, jalkimSisen 
kantaan on okut usein vaikuttamassa kapitalismin pelko. 

Mutta ei r i i ta , etta selvitetaan vientiteokisuuden makdolk-
suudet, tayt3ry myoskin selvittaa teolksuuden 'voimanlakde. 
Ennen sotaa me ka3H:imme teokisuuden voimanlakteena k i v i -
kidta, jota maakan tuotiin nuljoonien markkojen edesta. Sota 
teki tassa sukteessa muutoksen. Sen si jaan etta oksimme ket i 
ryktyneet tarmolla ratkaisemaan voimakysymyksen, me a ja t -
telimme asioita taaskin aivan lykyen ajanjakson kannalta. Me 
tartuimme meidan parkaaseen j a kakisarvoisimpaan raaka-a i -
neeseemme, metsaamme. SotaTOOsien kuluessa j a vielakin 
me kaaskaamme snunnattomia maaria metsaa, kakisarvoista 
metsaa, polttoaineeksi. Ok tietenkin luonnoUista, etta ket i sodan 
pukjettua ok polttoaineeksi otettava pun, mutta oksi myoskin 
samaka ta3rtyn3rt ottaa knomioon se seikka, ettei n i in arvokasta 
ainetta voida k a y l t a a kauempaa ku in 3rkmenokauden j a etta 
makdokisimman pian oli otettava uusi polttoaine. Mutta emme 
ole t5'3rtyneet takan kaaskaukseen v a i n omassa maassa, vaan 
lakettaneet, niin yksitjdset kikkeet ku in osuustoiminnakiset 
yr i tyksetkin , suuret maarat Venajalle, sen tektaikin poltto
aineeksi. 

ParaUlaan meika on valt ion toimesta suoritettavana t u t k i - ' 
muksia koskivoiman kaj^ttanusesta voimanlakteena, mutta 
kuten tavalksta , harkitaan ta ta kysymysta vuosikausia, ennen 
kuin voidaan t u k a lopukiseen tulokseen. Koskivoima oksi mak-
dpkisinurtan pian saatava teokisuuden voimaidaliteeksi. 
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Turpeen kayttaminen polttoaineena on myoskin okut kokei
l u n alaisena, mutta nyttemmin on na3rttanyt s i ita k u i n kuo-
'mio takan olisi kokolaika vakentynyt,- v a i k k a lopukisesti ei 
ole ratkaistu kysymysta . Todennakoiselta kuitenkin tuntuu, 
etta turpeen kayttaminen polttoaineena oksi makdolknen j a 
kaytettavissa suuressa mittakaavassa. Yr i t te l ia i syyt ta kuiten
k i n punttnu. -

Toinen tarkea kysymys vastaisessa taloudelksessa poktii -
kassamme on maan kauppalaivaston ansiotoiminnan kokotta-
nunen. Harvassa maassa on lainsaatajan j a valt iovakan takolta 
ni in vakan tekty kauppalaivaston ansiokyvyn kokottamiseksi 
kuin meidan maassamme. Oikeastaan me emme ole tekneet 
j u u i i - nutaan. Paits i tavalksta jarjestelevaa lainsaadantoa^ 
joka enemman on okut prokibitiivasta laatua, rajoittuvat v a l 
tion toimenpiteet silken,- etta kaiken kaikkiaan on myonnetty 
avustuksia j a lainoja laivanrakennus- j a vainistustoimintaan noin 
4 nuljoonaa mk., siis ei sum'maa, jonka esim. Ruotsin 'valt io k a y t 
taa ykdessa vuodessa. Jos meika oksi kauppalaivasto v a k -
vempi, n i in maan jnaksubilanssi myoskin olisi paljon edulksempi. 
J a snuria ei valtion takolta tassa sukteessa oksi tektava, kun 
jo saavutettaisi in kuomattavia tuloksia. Paastettakoon la ivan-
rakennustarpeet tukivapaiksi j a aimettakoon - valtion metsista 
sopivia rakennustarpeita, joku kinmmenen miljoonaa markkaa 
vuodessa kelppokorkoisiksi lainoiksi ta ikka snoranaiseksi avus-
tukseksi. J a me olemme kankkineet maakan monin kerroin 
takaisin nama varat . Tassa ei ole tarkoitus x y k t y a yks i ty i s -
koktaista okjelmaa tal lekaan • kysymykselle laatimaan, t y y d y n 
va in kuomauttamaan tektavasta. 

. Kolmanneksi teki jaksi on muodostettava kauttakulkukike 
Venajake. Ennemmin t a i k k a myokemmin taj^tyy Venajan 
markkina in joutua auki kansainvakseke kaupalle. J a kuluneet 
vuodet ovat koykdyttaneet sen maan mordsta tarkeista t a v a -
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roista n i in , etta vars inkin ensi vuosina tullee \nenti sinne ole
maan suuri . Mutta Venajan vientitavarat tulevat myoskin 
a iko inaan joutumaan maailman markldnoille j a . luultavasti 
meidankin maamme voisi palveUa niiden - siirtanusta sinne. 
N a i t a tehtav ia varten meiUa pitaisi valmistautua. Rautat ie-
verkkomme kekittaminen -suuren maailman liikenteen v a a t i -
muks ia vastaavaksi ei kuitenkaan kayne kadenkaanteessa 
painsa, mutta n i i n paljon oksi tektava ku in voimamm.e salk-
v a t . V ie la tarkeampi kui i i rautatieverkon kekittaminen oksi 
t a k a ketkeka satamakysym3'-s. Mekpiteet suna sukteessa 
n a y t t a v a t k a y v a n koko la ika eri suuntiin, tietenkin rkppuen 
paikkakunnalks ista karrastuksista. Toiset taktovat T u r k u a , 
toiset Hankoa , toiset Raumaa j a toiset Mantjduotoa siksi tar -
keaks i satamaksi , jonka tuksi kuolektia kauttakulkukikenteesta 
seka kesat etta talvet. T a m a n kir jo i t ta ja kuitenkin katsoisi 
suotavaksi kysymyksen ratkaisun tapaktuvan ni in , etta sovit-
ta i s i in kesa- j a talvisatamasta. Toisin sanoen, etta kautta -
kulkidi ikenne kokdistuisi kakteen satamaan. Kesasataman 
t u k s i oka Ita-Suomessa, makdokisimman lakeka ra jaa , mutta 
r i i t t a v a n syvan . Talv isatamaksi oksi mielestani sopivin Hanko, 
j onka lapitalviseen avokma pitoon ovat paraimmat makdoki-
snudet. 

Miksi kesasataman pitaisi oka Ita-Suomessa, on tarkea 
sen vuoksi , etta la ivarakdit ulkomadta' noteerataan samoiksi, 
olkoonpa lasti mikin satamaan kj^vansa Suomenlakden ran^ 
n a k a . l^ykjrt rautatiematka alentaisi kuljetuskustannuksia j a 
siten myoskin oksi teki jana kinnoissa. K5'-symykseen siten 
tu l i s i suuri vaikto j a makdokisimman pieni vaiktovoitto y k s i k -
koa kokt i , siis se liikeperiaate, jota ennen maadmansodan luo-
nda periaatteita pidettiin terveena lukeperiaatteena. Sopi-
vana valityssatamana voitaisun kenties pitaa Koivistoa, joka 
jo on rautatieykteydessa i taan. Ki lpa i levana satamana Suor 
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menlaliden etelarannikolla voisi oUa Tal l inna j a Ba l t i sk i , mut ta 
minun kasittaakseni lyhempi rautatiematka esim. Eoiv is to l ta 
voisi olla k y v i n suuressa maarin ratkaisevana. Pienemmilla 
kustai inuksika suomalaiset lukemieket voisivat v a k t t a a l i a l -
vemmaka. R y k t y m a t t a tarkemmin tata kysymysta tassa t i l a i -
sundessa kasittelemaan, knomantan vaan, etta suken olisi k u n -
nitettava vakavaa knomiota j a sen saatava tarpeekinen v a l -
mistelu osakseen. 

Media on edek3rtyksia luoda maamme maksubilanssi edul -
kseksi, jos meika on v a a n tarpeeksi tarmoa j a 3T:itteliais3rytta. 

Mutta tassa sukteessa ei r i i t a yksinomaan yksityisten k i k e -
miesten toimenpiteet, si ina vaaditaan kauaskantavaa talous-
pokittista okjelmaa, jonka luominen kuuluu maan kalktukseke 
^j-kdessa eduskunnan kanssa. Kyetaanko vapautumaan p a i -
v a n kiistoista j a puoluepyynteista j a luomaan vastaisuudessa 
kedelrkaa kantava talouspoktiikka, sen on tulevaisuus osoittava-
Uuden Suomen ensi vuodet eivat kuitenkaan viela tarpeeksi 
selvaan silken v i i t taa . 



N y k y a j a n kulutuspolitiikan tehtavia. 

Kirjoi t tanut ' ' 

Laura Harmaja. 

Sota-ajan ankara pnute j a hata saattoivat eUntarvepolitiikan 
j a sen mnkana kulutuskysymyksef entiseen verraten erittain snu-
ren kuomion alaisiksi. Valt ion j a kimtien toiminta e l intarvik-
keiden kankkimiseksi j a jakandseksi muodostni kansakunnille 
snorastaan elinkysymykseksi, n i in oudolta k n i n tal lainen toi 
minta aluksi tuntnik in . Kesk ia jaka j a mydkemmin, merkan-
tkisndn valktessa, okvat aktmset sodat j a usein e s i i n t w a n^ -
lankata k y l l a pakottaneet julkisen vakan moneka muotoa puut-
tumaan ekntarvikkeiden saannin turvaamiseen, Mutta vapaa-
mieksyyden a jaka, kun sotia ok vakemman ja taloudekinen edis-
tys , vars inkin kulkuneuvojen kekitys , tekivat makdolliseksi pa l 
j on runsaamman j a tasaisemman tavaransaannin j a k u n valt ion 
toimintaa taloudekiseka alaka ei muutenkaan kyvaks jr t ty , j a i 
myos entinen ekntarvepoktiikka unokduksiin. 

Yleisen kasityskannan vakiteken muuttuessa talouspoliit-
t is i in kysyro.yksiin nahden rupesi valtio kuitenkin jalleen viime 
vuosisadan toiseka puoliskolla eri maissa karjoittamaan laajem-
paa j a tekokkaampaa talouspoktnkkaa, j a sen kuolenpidosta 
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. tu l ivat talloin osallisiksi seka tuotanto- etta vaihdantaelinkeinot. 
Paits i s i ta , etta opetusta on nai l la aloiUa, joko suorastaan valtion 

.toimesta ta i sen tekokkaan avustuksen turv in , jarjestetty a l im-
milta asteilta korkeakouluikin saakka, on asianomaisika aloika 

.-toinuvia jarjestoja, esim. maatalousseuroja, tuettu, ni inikaan 
eknkeinonkarjoittajia jukdsika varokla autettu jarjestamaan 
itsekeen puokvirakisia edustuslaitoksia, kuten kauppakama-
reita, ulkonaailla myos teokisnus- j a maatalouskamareita j . n . e. 
Valtion. toiminnan laajuutta j a merkitysta natka.tuotannon j a 

.-vaikdannan aloika osoittavat erikoisesti n i i ta varten t^'oskente-
levat ndnisteriot j a keskuskakitukset. 

Mutta taloudelksen toiminnan kolmatta paamuotoa, kulu-
Justa, j a silken k i t tyvaa^tyota varten ei nutaan.vastaavaa ole 
olemassa. Sota-aikana tosin eri maissa.jarjestettiin kokonanien 
sarja elintarveviranomaisia. ministerioista paikakisiin lautakun-
t i i n saakka. Mutta naiden toiminta koski sekin etupaassa asian-

-omaisen tuotannon j a kaupan edistamista j a saannostelya. 
Taten on julkisen v a k a n puuttumiseka ekntarveasioikin j a 
niiden mukana kulutukseen aina ollut etupaassa hdtdavun leima, 
si ina kun on yleensa raj o i tut tnvain hankkimaan e^ntatvikkeita. 
kuluttajain saatavike t a i erilaiskla keinoika edistamaan ta ta 
kaiddntaa. 

Mutta viimeinen ankara kata-a ika , joka oli n i in yleinen j a 
kesti n i in kauan, pakotti lopultakin ajattelemaan pitemmake 
j a sjrvemmalti na i ta asioita. J a sikoin jouduttiin eri maiden jok-
ta^dssa pnreissa vikdoin panemaan jonkun verran knomiota 
myos itse kulutuhsm jdrjestdmiseen tarkoituksenmukaisemmaksi. 
J a k u n kulutus suurimmalta-osalta tapaktuu kodin piirissa, jou-
duttun siten erinaisiin toimenpiteisiin kotitalouden kokottami
seksi. 

K y s y m y s oli ensi sijassa si ita, miidjalaisun kasiin uskottiin 
ne idukat ekntarvikkeet, joita valtio ta i kunta ok sunreka v a i -
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• valla j a kustannukseUa kankkinut . Okko n ik la kenkUoika, jo i 
den asiana ok naiden jo sinansa riittamattomien tarvlkkeiden 
vkmeinen valmistarainen kulutusta varten, tarpeekinen animat-
titaito, osasivatko ke ka3i ;taa id i ta sdla tavaka, etta nnsta ok 
todeka suurin makdokinen. kyoty , eika mitaan, m i k a ravinnoksi 
kelpaa, tarpeettomasti joutunut kukkaan? Vastaus takaiseen 

'kysymykseen oli t ietysti kie l tava. 
Ol ikan tekdastyo jo pitkien aikojen kuluessa vieroittanut 

'tyolaisnaiset kotitaloustoindsta j a saanut aikaan a ivan peloit-
t a v a a tietamatt6my3d;ta j a taitamattomuutta keidan keskuu-
dessaan. Perinnaistaito t a k a alalia ok myos maalaiskodeissa 
sangen pnutteekinen^ j a koulunkaynti seka tyoskentely kodin 
ulkopuoleka v a i k u t t i yleisestikin kotitalouskarrastustenja - t a i -
don vakenendseen. T a s t a ok jo vuosikymmenia oltu selvika 

"varsinkin niissa piireissa, joissa naisten-aseman kokottamista 
yleensa karrastettun. Nuden j a muiden asiankarrastajain toi
mesta oli perustettu maamme ensimaiset kotitalousoppkaitok-
set, joiden pystyssa pysyminen aluksi p i tkat ajat ok kokonaan 

'okut yksityisten ukrautuvaisuuden varassa. Taten tar jottu 
korkeampi opetus samoinkuin vakiteken aikaansaadut kansan-
opistojen j a maamieskoulujen.^toeydessa ta i itsenaisina toimi-
v a t emantakoulut, muutanden kansakoulujen jatkoluoldka 
annettu talousopetus ynna monet vars inkin Martta-ykdistysten 
toimeenpanemat tdapaiskurssit rajoittuivat tietenkin verraten 

"pieneen pi irkn, e ivatka okeet voineet suurempaa yleista paran-
nusta aikaansaada. 

Kotitalousopetuksen jarjestamista laajemmake pokjake 
ok jo eduskunnassakin vaadittu, j a sen jokdosta asetettu v a l -
tionkomitea oli laatinut si ita mietinnossaan ekdotuksen. Mutta 
paljoa pitemmake ei oltu paasty, ennenkuin sota-ajan hata r a i -
keaka, jopa peloittavaka tavalla-valaisi s i ta vaaraa, nutakuono 
kotitaloudenkoito kansakunnalle merkitsee. 
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• SiUoin ryMsrttiin valtion toimesta eHntarvepolitiikan yMey
dessa tada alalia laajaan valistustyohon, jonka valvonta ja johto 
uskottiin erityisede eHmelle, valtion kotitaloustoindkunnaUe. 
Tama julkaisi sanomaleddissa ja erityisina lentoledtisina yhta 
ndttaa ohjeita ravintoaineidtn tarkoituksenmukaisimmasta 
ka5d:tamisesta ja sailyttamisesta, monenlaisten, ennen ihmis-
ravinnoksi kajrttamattonden luonnonantimien valmistamisesta 
ruuaksi y. m. Toimikunta lahetti suuren joukon neuvojia kier-
telemaan Suomen seutuja kodista kotiin, nkdcn lisaksi, joita 
• maatalousseurat, Martta-ykdistykset, naisykdistykset y. m, 
-olivat ennestaan asettaneet. Naitten neuvojain valmistamista 
•varten kataajan erikoistektaviin toimikunta jarjesti lukuisia 
jatko- tai opastuskursseja. Perkeenemannikese jarjesti osittain 
ykteydessa taka alaka to imiy i^ jarjestojen kanssa lykyempi- ja. 
• pitempiaikaisia. kursseja ruuaidaitossa ja varsinkin sijakkeiden 
eli vastikkeiden kaytossa, ja se oli mukana panemassa toimeen 
•sunrenmoisen nayttelynkin, jossa juuri tata puolta erikoisesti 
pidettiin silmalla. Kotitalousopettajattaria koetettiin asian-

"omaisissa oppilaitoksissa samaan aikaan nopeasti valndstaa 
rdita monia tektavia varten, jotka nyt vaativat tyovoimia. 
Talla tavalla saatun sota-aikana useikin sdtoikin nouseva joidsko 
naisia suureUa innoka tyoskentelemaan neuvojina, konsulenttei-
na, opettajina y. m. Suomen kansan kotitaloudenkoidon paran-
tamiseksi. Kotitalouskoulujen toiminnan valvomista varten oli 
Maatalouskakitukseen myos asetettu eritjdnen tarkastajamdrka, 
Kotitalousolojen edistamiseksi on myos jo useissa •kunnissa 
jarjestetty eJrityiset kotitalouslautakunnat, jodle kunnan ela-
massa ja alueella tarjoutuu laajoja tektavia. 

Mutta paaasiassa taka toiminnaka ok taaskin valiaikaisuu-
den ja kataavun leima, mika ilmenee sutakin, etta valtion koti-
taloustoimikunta, jonka toiminta nimenomaan' oli jarjestetty-
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k i n poikkensoloja varten, n3rt parempien aikojen p a l a t t u a l a k -
kan tetaan; • ' 

E i k o sus kansamnie kotitalouden kuonosta koidosta — jota 
tietenkaan ei ole voitu saada muutamassa vuodessa ndllaan 
vakstustyoka kuomattavasti korjatuksi — eiko si i ta nykyoloissa 
j a saannolksina aikoina olekaan sekaista kait taa ta i vaaraa, 
etta silken kannattaisi julkisen yal lankin takolta jatkuvaa kno-

-miota j a kuolenpitoa ukrata? 
Onkan selvaa etta taitamattomnus j a kuokmattomuus 

kotitaloudenkoidossa j a . nimenomaan ruuardaitossa kaikldna 
•aikoina merkitsee suorastaan tavatonta tavaran, rahan ja ihmis-
tyon tuhlausta. -Taman tuklauksen maaraa media on tosin vaikea 
rakassa arvioida, mutta ' k u n koko maamme ruokatalous edus-
t a a — yk jok ta ja U. Branderi'^ esittaman arvion mukaan—-
vak intaan 6 mi l jardin markan arvoa vuodessa j a kun tuklausta 
sadoissatuk-ansissa kodeissa joka pa iva karjoitetaan, nun sen arvo 
epadematta nousee satoikin ndljoomin markkoikin vuosittain. 
•Se esiintyy varsiiddn siina, etta tektavaansa kykeneniaton eman-
t a turmelee ruokaaineita e ika saa k y v i s t a j a runsaista aineksista-
kaan kunnokista xa-vintoa syntymaan. Tarpeekisen ammattitai -
don puutteessa k a n turvautuu alituisesti n i ik in karvoi ldn ruoka-
lajeikin, joita kykenee valmistamaan, joten ruokajarjestys tulee 
kovin yksipuokseksija yksitoikkoiseksi. J a k u i n k a usein tarjotaan-
kaan ravitsevan ruuan asemesta pe lkkaakakv ia , jonka valndsta-
ndseen jokaisen keittotaito r i i t taa! Y le i s ta on ni inikaan, etta leipa 
laitetaan k ian kappameksi ta i paistetaan kuonosti, puuro jate -
taan puolikypsaksi j . n . e- Hanldtut varastot paasevat pi lautu-
maan, j a ruoka-aineiden jatteita ei osata k a y t t a a perkeen k y -

-vaksi, ni inkuin k a i k k i saastavainen taloudenpito va l t tamatta 
vaat is i . 

Tallaisen taloudenkoidon seuraukset — paitsi silken kukat -
t u j a k iko ja rakoja j a aineksia — saa Suomen kansa sitten k a l -



Nykyajan kulutuspolitiikan tehtavia. 27 

l i i s t i maksaa vie la huonon t y o k y v y n , usein. sattuvan sairauden-
tdan, -varsinkin vatsakatarrien, keudkotaudin, pikkulasten 
tautien j a suuren fcuolevaisuuden muodossa,- jota paitsi • koy-
dainlioitomenot mainitunlaisista . syista l isaantyvat . EdeUeen 
sen seuraukset tuntuvat viihtjdsan - kotielaman haviamisessa, 
k a h v i l a - j a ravintolaelaman rehottamisessa seka lopulta perkei-
den kajoamisessa. Miten- suuret rakaUiset, terveydelkset j a 
siveydelkset arvot taten myos valikisesti kuonon kotitalouden
koidon tak ia kukkaantuvat , on sanomattakin selvaa. T a k a i 
seen tuhlaukseen ei Suomen kansaka pitaisi oka varo ja missaan 
•oloissa, kaikkein vakimmin ' nykyisena aikana, jokoin sadstami-
sen tatkeys on k a y n y t joka takoka n i in dmeisen selvaksi. 

Todekisen saastamisen aikaansaamiseksi oksi alotettava 
oikeasta paasta. E i ole paljon apua kadan tuken : akkipaata 
tekdysta vakstustyosta, eika pelkista j^kmalkaisista kekoituk-
s ista . T a m a taut i on paraimettavissa .vain suunnitelmanmukai-
•.sella. ja jafkuvalla koidollS,, e ika sekaisdla tdapaisdla toimenpi-
te ika , joita voisi verrata potilaan kuumetta ketkeksi alentaviin 

-daakkeisi in. Laktokoktana kaikeke pysy^ake parannukseke 
tassa sukteessa on ensinnakin muutoksen aikaansaaminen ylei -
sessa kdsifyskannassa, ni in etta tukaan kaikldaka, myos vakan -
• pitajien takoka, knomaamaan, miten suuret arvot tassa todeka 
ovat kysymyksessa, j a oivaltamaan kotitaloustyon todellinen 
merkitys juur i kansantalouden kannalta katsottuna. T a t a tar 
keata tyoalaa ei sovi enaa j a t taa yksityisten j a ykdistysten 
enemman ta i vakemman kajanaisen vaikkapa valtionvaroika 
avustetun — toiminnan varaan, sen tayty3'- tuka jarjestelmaki-
sesti jakaik inpuoknkeki tetyks i . Paamaaraksi on asetettaVa kun-
nollisen kotitalousopetuksen kankkimdnen Suomen kansan t y t -
tar ike kaildssa kansankerroksissa, nun etta vakiteken, ' seka 
"maalais- etta kaupunkdaiskotien emannat, tyolaisperkeita myo-

. ten, oppivat tyydyttavast i ta3rttamaan kakisarvoisen tektavansa. 
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Tallainen kotitalousopetus on va l t tamatta jarjestettava a l k a -
maan jo kouluopetuksen yliteydessa, nimenomaan kansakon-
luissa, samaan tapaan kuin esim. Ruotsissa j a muissa Skandinaa-
v ian maissa jo on asianlaita. Ainoastaan ta l la tavoin se tulee 
tarpeeksi yUiseksi, myos varattomimpun ulottuvaksi, siis juur i 
ni ihin pureihin, missa opetusta kipeimmin tarvi taan. T a l l a 
tavoin saapi kotitalousopetus myoskin sen arvon, m i k a sike 
kuuluu. 

Meidan paaeknkeinomme karjoittajain, maamiesten, kesken 
on yleinen se vaktus, etta koulunka3mti vieroittaa lapset isain 
ammatista. Mutta kaikkein lukuisammin edustetun ammat-
timme, kotitaloudenkoidon, alaka koulujen vaikutus on ka i okut 
v ie la tukoisampi. Okessaan paljon poissa kotoa koulunkaynnin 
t a k i a tytot eivat ekdi aitinsa apuna j a jokdoka tyoskennella. 
kotitaloudessa, nnnkuin ennen aikaan, e ivatka kaj^tannossa 
siten opi talousaskareita. S i ta paitsi ei ke ika ole suken suurta. 
kaluakaan, koska ovat koulua kaydessaan kelposti joutuneet 
suken kasitykseen, etta kotitaloustyo on vakempiarvoista kuin 
muu elaman varreka tarv i t tava oppi, s i ta k u n . e i koulussa 
opeteta, nnnkuin todella tarkeita aineita. Koulunkaynnista 
siten aikeutuu myos aidin ammatista vieraantundnen, jopa 
usein myos sen kalveksiminen. J o senvuoksi, etta kotitaloustyo 
paasisi tarpeekiseen kunniaan, se siis oii otettava seka kansa-
koulun etta oppikoulujen opetusokjelmaan. Mutta y k t a t a r 
keata tama on senvuoksi, etta n y k y a j a n aitien k y k y okjata 
ty t tar iaan kotitaloustoindin on useimndten — varsinkin media 
Suomessa — keidan oman puutteekisen anunattitaitonsa takia 
l i ian vakainen. 

Kansakoulujen ykteyteen jarjestettava kotitalouden ope
tus, j oka tietenkin voisi kasittaa v a i n kaikkein valttamattomim-
mat alkeistiedot j a -taidot kotitalouden koidon alaka, tuks i 
oppivelvokisuuden mukana pakolkseksi kaikike tulevike per-
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heenaideille. Se ni in sanoakseni vastaisi s i ta opetusta aseiden-
kaytossS., ndka on katsottu 'vafttamattoniaksi .asevelvollisuus-
a ikana antaa nuorukaisille maan puolustusta varten. J o Suo
men kansakoululaitoksen kaukonalcoinen isa, Unb Cygnaeus, 
aikoinaan ekdotti, etta kansakoulujen okjelmaan otettaisiin 
kasitoiden rinnalle myos talousaskareiden opetus. Niiden yks in -
kertaisten vakneiden jarjestaminen kouluikin, mita talousope-
tuksen alkeita varten tarvittais i in , ei kokdanne paljoa suurem-
pia vaikeuksia ku in kas i tyon. opetusvakneidenkaan k a n k k i 
minen. 

Kotitalousopetuksen sijoittamista yleiseen koulujen okjel
maan puoltaa xdela se seikka, etta tal la alaka tarvi t tavat alkeis-
Msitteet, esim.' siisteyden j a terveydeidioidon alalia, t ay tyy , jos 
mieli myokemmastakaan opetuksesta oka todekista ' kyo tya , 
saada jo nuoriin miekin istutetuiksi. Takaisten alkeiden opetus 
sais i parkaiten tdottua poikiinldn, ni inkuin seka ulkomailla 
et ta myos meika joissakin paikoissa jo on asianlaita. Tarkea 
kasvatukselknen nakokokta on myoskin se, jokon koulumiesten 
taliolta on m. m. Kotitalousopettajain ykdistyksen toimeen-
panemika jatkokursseika knnnitetty kuondota, etta n im. 
j u u r i kotitalousopetus tarjoaa erittain k y v a a tilaisuutta *teon 
periaatteen» toteuttamiseke j a pystyy senvuoksi erinomaisesti 
kerattamaan lasten karrastusta j a mielenkkntoa. 

Koulujen kotitalousopetuksessa on, ni inkuin edeka jo v i i -
ta t t i in , keiitoiaidon alkeiden rinnalla ainakin y k t a tarkeana 
osana yleinen kodinhoidon .opetus. T a k a n kuuluu puktaanapito, 
vaatteiden koito j a paikkaus, terveydenkoidon j a pikkulasten-
koidon alkeet y. m.. s. Eritsdsesti nykyaikana, kun vaatetus-
tavara in k innat ovat nun ylen ka lk i t , ompekjoiden ja ,vars inkin 
raataken palkat n i i n korkeat — verrattuina esim. palkaka ela^ 
v a n kesMsaadyn tuloikin — on ka3m3rt v ie la entisestaan monin 
verroin tarkeammaksi se arvoa sai lyttava j a uudestaan luova 
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tyo, j oka perkeenemannike on aina kntknnut j a jonka tarkoitus 
on okut parsimaka, paikkaamaka j a kaantamaka selca ompele-
maka aikaikmisten vankoja vaatteita uudestaan lapsike, estaa. 
vaatetustavaraa ennen aikojaan joutumasta kelpaamattomaksi 
j a lumppujen joulckoon. T a m a pnok kodinkoidon opetuksessa 
on aivan erikoisesti muistettava, j a naina aikoina tamankin sei
k a n pitaisi oka omansa valaisemaan s i ta , miten suuri taloudeki
nen merkitys t a k a opetukseka on. Tassa ykteydessa sopinee 
vi i tata myos suken snureen saastoon, minka - kansamme voisi 
saavuttaa, jos kotdujen kotitalousopetuksen avuka nousevan 
polven mielesta saataisiin poistetuiksi ne ennakkoluulot, m i t a 
laajoissa kansankerroksissa vie la vakitsee eimestaan onto jen 
ravintoaineiden, esim. margariiidn kayttoon nakden. Onkan t a 
m a ni i ta kysym5-ksia, joista selvimmin n a k y y , m i t a kansan-
taloudelle merkitsevat kulutuksen alalia vakitsevat n u r i n k u -
riset tavat j a tottumukset. 

Koulussa saatujen ensi aakkosten ksaksi oksi t ietyst i edel
leen j a entista sunremmassa maarassa tarpeen erilaisia tdyden-
nyskursseja varttun'eempaa ikakaut ta varten nidle, jokla on 
ti laisuutta k a y t t a a sekaisia kyvakseen; ne voisivat edelleen 
ainakin suurelta osalta-olla ykdistysten y . m. s. toinunnan v a 
rassa. Varsinaiseka -ammqttio-petuksella, ammattikouluissa j a 
ofettajien valmistuksella on s i ta paitsi luonnokisesti aivan omat 
erikoistektavansa. Nimenomaan opettajattarien kasvattami-
nen kotitalousalake on paivan polttavia kysymyks ia juuri n y 
kyaan , k u n on knomattavissa vireaa eteenpainpyrkimysta j a 
suurta tyovoinden puutetta t a k a alaka. Maararaka erityista 
kotitalousofettajaseminaana varten, jota eduskunta on anonut 
perustettavaksi, on tosin jaanyt vuoden X921 tulo- j a menoarvio-
ekdotuksesta pois, mutta asian tarkeyden j a kiireeUisyyden 
tak ia kenee tarkoituksena r y k t y a ni in poikketdsiselkseen toimen-
piteeseen, kuin, taman maararakan ottamiseen menoarvioon 
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eduskunnan omasta toimesta. A i v a n luonnolUsta olisikin, etta 
valtio jarjestaisi korkeimman opetuksen taUe alaUe, nnnkuin se 
muidakin aloiUa yl lapitaa "korkeakoulu- j a . ykopisto-opetusta. 

K y s y m y s nousee sitten si ita, kannattaako julkisia varoja 
ukrata kotitaloudenkoidon opetuksen jarjestamiseen n i i n . y l e i -
seksi, Icuin y k a on esitetty. N y k y a a n k a n , vuonna 1920 Suomen 
valt io ka3rttaa kotitalousopetukseen j a -neuvontaan y . m . v a i n 
idin vakapatoisen summan k u i n 1,2 m i l j . mk, v a i k k a monet ulko-
maat jo ovat katsoneet suuretkin ukraukset taka alaUa v a l t t a -
mattomiksi. Onkan muistettava, etta sen viimeisen tuotannon 
asteen opetus, jokakittyysuorastaan kuliitukseen j a s isaltyy kot i -
talouteen, on ainakin y k t a tarpeekinen ku in opetus maatalouden, 
teollisuuden, Inkenteen j a kaupan alaka, joista valtio jo kauan on 
kuolektinut. Naiden eknkeinojen alaka on okut voimakkaita j a r 
jestoja niiden etuja valvomassa. Kotitalous ei ole mikaan itse-
nainen eknkeino, se k u n kuolektii va in kaildsein eknkeinojen 
a laka kulutuksesta, j a sen koitajat eivat vo l luoda rdin lu j ia j a 
voimakkaita jarjestoja k u i n eri eknkeinojen karjoittajat . K o t i 
talouden koitajat ovat verrattavissa kotiteokisuuden tyova -
keen, joka ka jakaan ollen ei ole ky^ennyt jarjestymaUa itse sa -
maUa tavoin etujaan valvomaan k u i n muu tyovaki , mutta 
jonka aseman parantanusta on jo sivistysmaissa alettu p i taa 
nimenomaan valtion asiana.' Tassa 'e i kuitenkaan ole k y s y m y s 
y k s i n kotitalouden koitajain eduista, vaan ensi sijassa suta, e t ta 
keidan ammattitaitoansa kokottamaka saataisiin kasvamaan 
se kyoty , ndka eri elinkeinoissa karjoitetun taloustoiminn an 
tuloksista on kansakunnalle saata-vissa. Tassa voisi kuomauttaa 
myos s i i ta , etta valtio on ka ikk iaka si-dstysmaissa katsonut 
asiakseen sairaankoitajattarien kekittamisen, j a yleisessa ndek-
piteessaldn annetaan tays i tunnustus sairaankoitajattarien p y r -
kimyksike -ammattinsa .kokottandseen. A inak in y k t a tarkeata 
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j a luonnoUista on se ni in sanoakseni selikaisevan sairaanhoidon» 
edistaminen, m i k a kotitaloutta kohottamaUa saadaan aikaan, 
samaUa ku in se on parliaita keinoja myos »eliktisevan koyhain-
lioidon» datjoittamiseksi,mihin seikkaan esim. Saksassa koyhain-
lioitovaroja ka5d;ettaessa on pantu erikoista painoa. ' . 

"Vielakin puUuu* varsinkin nyk3dsena kaUiina aikana eras 
painava s y y niiden uhrausten puolesta, mita valtio ta i y k s i t y i 
set kotitalousopetuksen edistamiseksi j a yleistamiseksi tekevat, 
s y y , jokon on idmenomaan v i i tat tu eraan tarkeimman teolk
suutemme joktondesten takolta. K u n vaimot eivat osaa kote-
j a a n koitaa e ivatka jarjestaa elamaa idissa Adikt3dsaksi, kun ke 
tar joavat knonoa ruokaa t a i kav i t tavat rakat makkaroikin ta i 
muukun valndiseen ja sukteekisen kalliiseen mokatavaraan, idin-
k u i n sosiakkakituksen tdasto-osastoon kertyvista perkeiden 
t ikk ir jo i s ta n a k y y paljon tektavan, n i in mieket ovat siina us-
kossa, et ta k a i k k i tama surkeus j a epakauska elama on k ian 
aUiaisten palkkojen syyt&. J a kunpalkankoroitussaadaau, eika 
•elama kuiteBikaan parane, idin vaaditaan j a tayt3ry panna toi
meen y k a uusia j a uusia palkatdsoroituksia •— kaikkine niine 
seitrauksineen, mita na ika on hiniatasoon j a taas painvastoin. 
E i k a tasta tukoisasta kiertokulusta paasta mnuten, ku in saat-
ta'malla kotitalous jarkiperaiseke kannaUe, ensi sijassa kunnoUi-
sen opetuksen j a neuvonnan kautta . . . • 

. Mdla tavoin valtion toindnta kotitalouden kokottamiseksi 
•olisi kaUinnoUisesti jarjestettava j a miidia viranomaisten kasun 
»kotitalouspoktiikan» karjoittaminen uskottava, se on tulevai-
suuden kysymys , joka selvinnee vakiteken na i ta tj'-oaloja k e k i -
tettaessa. - -

Kotitalouden kokottaminen riippuu kuitenkin paitsi talou
denkoidon edistamisesta y k t a paljon _asunto-olojen parantami-
^esta^- &sunto k u n on kotitalouden tyopaikka j a perke-elaman 
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tyyss i ja . Samalla kt l in sota-aika s jmnytt i puutetta ravinuon 
suliteen j a aiheutti siten valiaikaisia elintarvepoHittisia toimen-
piteita, n i in se asuntoihin naliden sai aikaan yleisen pulan, joka 
on y h a edelleen padentunut j a josta ei p i tki in aikoihin selvita, 
ainakaan i lman pontevaa toimintaa valtion j a kuntien puolelta. 

Asuntdpolitukalla ei ole samaJla tavoin juuriaan menneisyy-
dessa ku in elintarvikedankinnalla. Viss i maara ravintoa ,on 
aina tiedetty idmisruundiUe valttamattomaksi j a pidetty tar -
peellisena snta duoledtia, mutta asunnontarve on oUut paljon 
v e n j v a m p i kasite, j a siilien naJiden on olojen pakosta alistuttu 
miltei maarattondin asti supistamaan vaatimuksia; taUaisesta-
han ei ole naantymys j a kuolema valittomana seurauksena sa
malla tavoin ku in ravintomaaran supistamisesta mitattomiin. 
Kaupungeissa j a muissa asutuskeskuksissa esiintyvasta asunto-
kurjuudesta on kuitenkin ajan pitkaan ni in tukoisia seurauksia, 
etta ne ovat vars inkin viime yuosikymmenina saattaneet seka 
valtioita etta kunt ia r y k t y m a a n yleiskyodylksten ykdistysten 
j a yksityisen yrittekaisyyden apuna asunto-oloja korjaamaan. 
T a m a oli jo ennen sotaa yleisesti tunnustettu julkisen vakan 
velvolksuudeksi, j a ' m e i k a k i n ok sen snuntaisun toimenpiteisun -. 
r y k d y t t y erityisesti Asuntoreformiykdistyksen aloitteesta. Mutta 
sodan aikainen j a jalkeinen asuntopula on ka ikk iaka vaatinut 

~'aivan erikoista j a laajaa avustustointa. Meika on asuntopok-
t i ikan koito, kuten tunnettu, uskottu sosialihallitukselle, samoin 
k u i n taman uuden keskusviraston kasi in on • jdidistetty monet 
muut ykteiskunnan vakavakisten kokottamista tarkoittavat 

"kaUintoalat. Asuntopulan keventamiseksi on eduskunta 
vuodeksi 1920 mj^ontanyt 20 mi l j . markan maararakan avustus-

la ino jen antamista varten kuntien oman ta i niiden kannatta-
~man yleiskyodykisen rakennustoindnnan tukemiseksi. K u t e n 
tunnettua, on naiden a^aistuslainojen turv in jo rj'-kd^'tty raken-

3 
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tamaan etuiDaassa pienia tyovaen asuntoja nioiiessa kaupuHgissa; 
niiden, lukumaara on n y k y a a n jo 2o:n paikkeida. 

• • Asuntorelormin tarkoituksena on taten hankkia tarpeeksi 
asuntoja l i ika-ahtauden poistandseksi j a my5s parempia, ter~ 
veellisemfid asuntoja. Asuntojen maaran kasvaminen on kyUa 
jo sinansa erinomaisen tarkea seikka. • Mutta se ei yks in r i i ta . 
Nimenomaan kotitalouden etujen kannalta on painostettava 
s i ta erinomaisen suurta merkitysta, ndka asuntojen tarkoituk-
senmukaiseka jdrjestelylld j a sisustuksella on, t a ta puolta kun 
ei t akan asti ole ruttavasti — useassa tapauksessa tuskin l a i n 
kaan •— otettu knomioon. Vars inkin yksityisten rakentaessa 
•\Tiokrata lo jaskaui3ungeissa ta i mokkeja maaseuduka, mutta 
myos usein yleiskyodylksta rakeimustoimintaa karjoitettaessa 
on oltu s ika kannaka, etta pienten asuntojen asukkaik'e riittaa, 
kunkan on seinat, katto j a latt ia . Naiden-ksaksi ei nussa usein 
ole juur i muuta ollutkaan tarjona. Kaikissa' asunnoissa on k u i 
tenkin esim. sopivien sdilytysfaikkojen olemassaolo perkeeke 
erinomaisen tarkeata, mutta varsinkin juuri pienessa, aktaassa 
kodissa ne ovat suorastaan valttamattomana ektona, jos mieli 
^dlapitaa sdsteytta, jarjestysta ja sen mukana kodikkuutta, 
j a idmenomaan jos miok noudattaa jarkiperaisen, saastavaiseii 
taloudenkoidon vaatimuksia. Minkalainen on,koti, jossa ei ole 
eteista paakj-svaatteiden pitoa, eika konttoria inuita vaatteita 
varten, jossa perunasakki on sangj'ii alia, maito, voi - ja si lakat 
i k k u n a k a j . n . e.? Takaisesta tarjoavat kuitenkin tyolaispiirien 
asunnot vars inkin kaupungeissa lukemattomia esimerkkeja. 
Helsingissa punttnu ekka puolista tyolaisasunnoista k u n -
iiolkneii ruokakonttori, useimmista eteineii, j a peruiiak^llaria 
on tuskin •'/io:ka! Nain yksinkertaisiksi asunnot ovat tieten
k i n rakeniietut kustannusten vaiientamiseksi. Mutta asukkai -
den elamassa on valttamattomana seurauksena takaisesta »saas-
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tavaisyydesta» mita suurin tuHaus ta i mnuten epatarkoituksen-
mukainen-kulutus . 

EUei esim. ole halkokeUaria — v a i k k a sellaista sentaan har-
voin sattuu •— on-halot ostettava sakittain »klapikaupasta» j a 
niista. maksettaa suoranainen nylkylointa. K u n ei ole' kunnol-
l is ta perunakellaria, tayt3ry ostaa perunat kapoittain niiden k a l -
leimmiUaanldn ollessa, eUei tahdo elaa ainaisessa perunantuok-
sussa. Helsingin asuntojentarkastaja kuuluu lieti asunnon ovea 
avatessaan hajusta tuntevan, sailytetaanko huoneessa peru
noita v a i ei. Perunakellarin aivan yleinen puute taaUa tuntuu 
n y k y a a n v ie la entista katkerammalta senvuoksi, etta k y v i n 
useilla perkeilla on omia viljelemiaan perunoita sadytettavana 
talven varake . Kaupunkilaisten vdj elyskarrastuksia, j otka ovat 
n i in monessa sukteessa dakduttava ilmio, mainittu asiaintila tie
tenkin on omansa suuresti keikentamaan. — Sekaisissa asun- -
noissa, missa ei ole kunnokista k y l m a a ruokakaappia, ei voida 
pikkulasten maitoa sai lyttaa pilaantumatta, j a ruuantakteetpa-
kenevat a k k i a , n i in ettei kannata , idinkuintaloudelksesti oksi 
edukisinta, ostaa mokatavaroita sunremmissa maarin. T a s t a k i n 
seikasta' sisoltavat sosialikaUitukseen kertyvat t ikk i r ja t paljon 
valaisevia numeroita. K u n sitten ksaksi kekakaakeliuuni, 
pelkka kaakekuuni ta i maalla kolmijalka avokedella on mak
dokisimman epamukava keittamista varten j a aktaus kuoneessa 
suuri , ei oikeastaan sovi ikmetelka, etta keittoruuan valmista-
minen jatetaan makdolksimman vakake j a turvaudutaan vo i -
leipaan, -leikkeleikin, suolakalaan j a kakv i in j a etta varsinldn 
sairaat ja.pikkulapset jaavat sopivaa ravintoa vaike. V i imemai 
nittujen koitoa samoinkuin kodin puktaanapitoa vaikeuttaa . 
myos suuresti se, etta veden saanti on usein jarjestetty perin 
hankalaksi . T a l l a tavoin asunnon epatarkoituksenmukainen. 
jarjestely suorastaan pakottaa epataloudekiseen j a epaterveel-
liseen kotitalouden koitoon. ' Kotitalousopetuksestakaan e l 

\ 
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voida j u u r i mitaan tuloksia odottaa, eUei asuntoja samaUa ni in 
kaupungeissa k u i n maalla saada tassakin suMeessa paremmaUe 
kannalle. Ondan usein naMy , etta toimellisetkin palvekjattaret, 
jodla on erinomainen kaytaimolknen taito, naimisiin mentyaan 
pian vasyvat yr ittamaankaan kunnokista kotitaloudenkoitoa 
missa epasuotuisissa asunto-oloissa, jo ik in ovat joutuneet, j a 
.vaipuvat vakiteken ymparistonsa alkaiseke • tasoke. 

Muistutukset asuntojen jarjestelya vastaan eivat suinkaan 
j a j o i t u v a i n tyolaisoloissa valktseviin raikeisiin epakoktiin. 
Suiiremmissakin j a faremmin varustetuissa asunnoissa on aivan 
yleisesti sekaisia rakennuksen suunidttelusta aikeutuvia v iko ja , 
joista on seurauksena. tarpeetonta rakan, tavaran j a tyon k u k -
kaa . B s i m . uunia rakennettaessa ei, kuten usein on julkisuudes-
s a k i n val i tettu, .ole pidetty silmalla kalkojen saastavaa kayttoa', 
j a kekat val ista vaat ivat tavattoman maaran puita keittaak
seen ta i paistaakseen. Sen sijaan, etta keka oksi asetettu jonkin. 
mnun kuoneen seinaa vastaan, jonka se samalla pitaisi lampoi-
sena, sen viereen j a lamndtettavaksi on usein k y l l a sijoitettu — 
ruokakonttori,- n . s. k y l m a kaappi, ekei se varmuuden vuoksi 
anna etelaan t a i lanteen pain. L isaks i se on ni in akdas j a pimea, 
ette i ' s ie l ta takdo mitaan loj^tya. Vesijokdon kana , jota aina 
tarv i taan , on kaupuiddasunnoissa usein kaukaisessa sopukassa, 
ki intea astiain pesupoyta ni in pieni, etta silken ei sovi ku in 
.muutama astia kerrallaan, ikkuna on' sekaisessa paikassa, etta 
valo on aina keittajan tai astiain pesijan selkapuoleka j . n . e. 
vSuurta kankaluutta tuottaa ikkuna in avautundncn ulospain, 
ididen peseminen ulkopuolelta k u n korkeissa rakennuksissa 
senvuoksi on suorastaan kengenvaaraUinen tyb, pienet ikkuna -
ruudut tuottavat pesijalle moninkertaisen va ivan j . n . e. J a 
miksi p i taa polyytysbalkonkien ovien olla nun kaitoja, etta 
n i i s ta ei voi edes pierdnta nojatuoka saada ulos tomuutettavaksi! 
Raskaiden sokvien kantamiseksi pikake asti tarvitaan mies-
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voimaa, jota on vaikea saada j a joka tulee l i y v i n k i n kal lnksi ; 
muussa tapauksessa pi tavat koit huoltai huonekalujen kasitte-
lys ta , j a se ei ky l lakaan tule halvemmaksi. 

A i v a n erikoisen lukunsa ansaitsisivat pesutuvat kaupun
geissa. Niissa suoritettava jo itsessaan raskas j a epaterveeldnen 
tyo k a y mahdollisimman hankalaksi , k u n pesutupia rakennet
taessa j a sisustettaessa nun perin vahan on ajateltu tyon saat - . 
tamista ka5rtettavissa olevilla keinoiUa helpommaksi j a muka-
vammaksi ; pesutuvat ovat yleisesti i3im.eat, n i in etta paivaUa-
k i n ta3rtyy pienen oljylampun valossa tyoskennella, sahkoa k u n 
harvoin on tarjoUa ta ta tyota varten; pesutuvista punttnu 
usein huuhteluammeet j a esim. puuristikot lattiodta, idin etta 
pesij a saa aina seista vedessa j . n . e. J a k u n pesutyo on lopussa, 
on marat painavat vaatteet kellarikerroksesta kannettava uUa-
kode kuivumaan, korkeissa rakennuksissa sus \didet, kuudet 
portaat, jotka tavaUisesti ovat n i in kapeat, etta kaks i ihmista 
ei mahdu rinnan pesuvaatekoria kantamaan, vaan toinen saa , 
melkein vetaa s i ta perassaan. J a taUaisia matkoja on tehtava 
monta peratysten, jos pesu on vahankin suurempi. Es imer -
keista seka kot i - etta ulkomadta kuitenkin tiedetaan, etta tek- . 
nidisesti kyUa on mahdoUista sijoittaa pesutupakin ukakoUe 
kuivauspaikan viereen, mutta sellaista on ainaldn taal la Suo
messa ylen karvoin saatu aikaan. J o yksinkertaisesta kissdai-
toksesta seka pesun etta kalkojen kul jettamista varten oksi 
suuren suuri apu. Niista, samoinkuin muistakin parannuksista. 
t a k a alaka, esim. kaasun j a sakkon l isatysta ka3rt6sta, oksi seu
rauksena, paitsi perkeenemantien kuorman keventamista, myos 
se, etta tultaisi in toimeen vakemmika kotiapulaisika j a tdapai-
si l la apuvoimdla, jotka nykyaan ovat ni in kaki i ta j a vaikeasti 
saatavissa. Ruotsissa j a Norjassa on -idmenomaan suuri palve-
l i jattarien puute saattanut keskisaadyn pnrissa viredle voimak-
kaan pyrkimyksen asuntojen kaytannoUisemman jarjesteljm 
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aikaansaamiseksi, j a siella on esim. »kotien sahkoistaminen* pai 
v a n • polttavia kysymj-ksia . Era i s sa piireissa toivotaan mj'os-
.suurta apua keskuskeittioiden jarjestamisesta. 

Er i ty i ses t i maaseudun oloja tarkastaessaduulisi, etta k u n 
siella asunnot n i in suurelta osalta ova,t asukkaiden ' onda, 
joten epakohtia olisi paljon helpo'mpi va i t taa j a poistaa, 
asunnot olisivat paremmada kannada k u i n kaupungeissa. -Mutta 
painvastoin media, kuten tunnettua, juur i maaseudunkin asunto-
olot ovat muiden maiden oloildn verraten n i in paljon huonom-
mat, etta se on sxiorastaan alentavaa arvoUemme sivistyskan-
sana. Nimenomaan on maaUakin, n i inkuin jo edella on v i i tattu , 
kqtien ka;>'tann6dinen jarjestely joko aivan olematon ta i k^'vin, 
puutteekinen. vSadytyspaikat Ovat kuonoja, altti ita kiirien j a 
rottien kavitykseke , sijaitsevat kaukana ta i sekaisissa paikoissa, 
etta ni i ldn on k y v i n vaikea paasta. Keitt iot ovat • vars inkin 
kesaisin leivinuuneineen j a karpasineen — joiden kautomalai-
.toksina k i a n lakeke rakennetut navetat asianomaisine ymparis-
toineen toindvat •— tavattoman t u k a k a , kalkojen ~saanti k a n -
kalaa , j a v-esi kannettava usein pitkien matkojen takaa. Samat 
maanvdjekjat , j o tka koettavat tuotantotoimessa k y l l a k i n v a i t 
t a a turkaa ikndsvoiman kayttamista , katselevat a ivan raukal -
isesti s i ta voiman j a ajan kaaskausta, mi ta merkitsee se, etta 
Icylakunnan k a i k k d n perkeisiin joka pa iva kaimetaan taloudessa 
tarv i t tava vesi p i tkan matkan takaa . Kotitaloudenkoidon tal la 
tavoin ylen suuresti vaikeutuessa emannalta ku luu silken tur -
kanpaiten paljon aikaa j a voimia, jotka kan'muuten voisi kayt taa 
suoranaiseen tuotantotoimeen. Takaiseen tyokonkan maalais-
taioissa j a vars inkin piendla nutistdoika, joita n y k y a a n l a a -
j a l t i perustetaan, emantaa k y v i n tarkeasti tarvittais i in . 

" • K u n mietti i ka ikkea s i ta surkeutta j a epatarkoituksenmu-
kaisuutta, ndka asunnoissa vaikeuttaa, jopa estaa kunnokista 
kotitalouden koitoa j a jota kaikista-julkisuudessaldki esiintj^-
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neista vaKtteluista liuolimatta y h a viela ilmenee aivan uusissa-
k i n rakennuksissa- — ei tietenkaan kaikissa — tulee melkein 
toivottomaksi. Mielessa lieraa sellainen masentunut ajatus, 
etta tokkopa s i i ta tuleekaan loppua, eUei k a i k k i a ni i ta , jotka 
aikovat talojen rakentajiksi ta i rakeiinuttaj iksi velvoiteta mnun 
kaytannolkseii karjoittelunsa okessa jonkin aikaa tyoskentele
maan myos sekaisissa maalaistaloissa, keittioissa j a pesutu-
vissa, missa k a i k k i yl lamainitut epakokdat esiintyvat, pese-
m a a n - n y k y a j a n ikkunoita j a kanneksimaan ykmmista kerrok-
sista kuonekaluja pikalle polyj-tettaviksi; kun ke takaista tarkoi -
tuksetonta tyo ta jonkun paivankin tekisivat, ni in varmaankin 
k a i k k i — e ivatka v a i n jotkut rakentajat ni inkuin nykyaan — ot-
tais ivat edella kosketellut epakokdat vakavammalta kannalta, 
kuomaisivat tuonlaisen toiminnan suurelta ' osalta Sisyfuksen 
tyoksi , j oka kaiken jar jen nimessa on keinoika mil la-tal iansa 
lopetettava. • • 

Kustmmuksia- asuntojen rakentandnen mukavamndksi j a 
kajrtamiokisemmiksi tietenldn vaat i i . -Arkkitekti saa tekda suu
ren tyon miet^iessaan j a ottaessaan selkoa si ita, nulla tavoin 
kodin askare i ta ' sdmaka pitaen k a i k k i eri kokdat asunnossa, 
keittiossa, poxtaissa j a pesutuvassa voitaisiin parkaiten j a t a r -
koituksenmukaisimmin jarjestaa, j a rakennettaessa aikeuttaa 
naiden seikkojen kuomioonottaminen ksakustanmiksia. Mutta 
tottakan nama kertakaikldset ukraukset kansakunnake k a i i -
nat tavat verrattomaiJti paljon paremmin ku in se, etta joka 
paiva, kymmenien j a satojen vuosien kuluessa sukupolven toi-
sensa jalkeen, on suorastaan pakko turkan tak ia kav i t taa aikaa, 
rakaa j a tavaraa , kayttaen tyovoimaansa suurelta osalta ikaan-
k u i n veden kantandseeii seulaUa — josta kaikesiia viela ksaksi 
on seurauksena se, etta perkeenaidit ennen-aikojaan kuluvat 
loppuun j a menestyksekinen kotielama k a y makdottomaksi. 
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Paaomieu sijoittamiiien asuntojen parantamiseen, samoin
ku in kotitalousopetuksen laajentamiseen on y h t a tarkeata ku in 
paaomieu kayttaminen tuotannon. ta i kauppatoimen jarjesta
miseen voimaperaisemmaifsi j a tuottavammaksi. Tal la is ia 
menoja ei kukaan jarkeva liikemies j a ta suorittamatta. Mutta 
jos varo ja ei raatsita uhrata kulutuksenkin jarjestamiseen tax-
koituksenmukaisenimaksi, n i in saatetaan vaaranalaiseksi k a i k k i 
se hyoty, mita tuotannon j a vaihdannan alalia tehd3nsta u h -
rauksista on. K3i 'da meidan maamme sadoissatuhansissa • ko
deissa jokapaivaiseUa huonoUa taloudenhoidolla helposti jou-
dutaan havittamaan ne saastot, nuta eri elinkeinojen alada j a r -
kiperaisella menettelylla, Tay lor in jarjestelman sOvittandseda 
y . rn. s., on mahdoUisesti koottu! 

Olisi senvuoksi va l t tamatta saatava "ka ikki asianomaiset 
rakentajapiirit j a \dranomaiset kasittamaan, m i k a tavattoman 
suuri taloudeUinen j a yhteiskunnallinen merldtys asuntojen 
tarkoituksenmukaiseda sisustaitdseda on, j a yleison taA^t^dsi 
myos herata pontevasti vaatimaan parannuksia tassa suhteessa. 
K a i k k e a , mita toivoisi, ei tietenkaan aina ole mahdoUista par-
haimmillakaan ponnistuksiUa saada aikaan, mutta h3Adn paljon 
on varmaan parannettavissa, jos- rakentajat ottaisivat nama 
seikat vakavaan huomioon taloja suunniteUessaan j a s i sus - ' 
taessaan. 

Kaupungeissa ei myoskaan pitaisi oUa mahdotonta asian-
omaisten virkamiesten avuUa saada uutisrakemuksiin-nahden 
valvotuksi yllamaiidtunlaisten vaatimusten tayttandsta, samaUa 
k u i n ne valvovat sita, etta kaupungin rakennusjarjestysta nouda-
tetaan. Samaan tapaan kuin talojen suunirittelijat j a rakentajat 
pakotetaan ottamaan huomioon tulipalon vaaran valttandnen 
rakennuksissaan j a yksi lon toimintavapaudelle ta l la alaUa sen
vuoksi yhteiskunnan etujen nimessa asetetaan-maaratj^; ra jat , 
samaan tapaan luulisi kaupunkien rakennusjarjestyksissa vo i -
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tavan myos vaat ia , etta asukkaita ei saa pakottaa talojen epa-
tarkoituksenmukaisen sisustuksen vuoksi tuottamaan suurta 
j a j a t k u v a a taloudellista vakinkoa seka itsekeen etta ykteis-
kunnalle. '. • . ' \ 

TaUainen valvonta oksi erikoisen tarpeekinen suken raken-
nustoimintaan nakden, nuta n y t olosukteiden tasoituttua v a k i 
teken aletaan yksi ty isten toimesta . karjoittaa, koska raken-
nusyrittajiUa rakennusaineiden j a tyon ylen korkeiden kinto-
jen ta lda on vie la entista suurempi kiusaus va i t taa keidan 
irdelestaan tarpeettomia menoja. 

Mutta edella esitettyja nakokoktia oksi va l t tamatta myos 
pidettava sdmaka suna asuntopoUtiikassa, jota 'valtio j a kunnat ' 
ny t " kar jo i t tavat asuntoptdan lieventandseksi. Y k t a ta r 
keata ku in uusien asuntojen aikaansaandnen on se, etta k u n 
n i i ta kerran rakennetaan, ne todeka tekdaan mikal i makdol-
l ista tarkoitustaan vastaaviks i . Jos rakennuskulujen saastami-
seksi ta i v a i n mnuten knomaamattomuudesta tingitaan niista 
vaatimuksista, mi ta kaytannolkseen jarjestelyyn nakden on 
kunnolliselle kodike asetettava, n i in tekdaan suuri erekdys, 
j o ta ei koskaan saada korjatuksi . T a m a n oivaltaen asianomai-
nen virasto viime kevaana anoi, etta idista 20 mi l j . markasta, 
jotka taks i vuodeksi on asuntopokittista toimintaa varten myon
netty, maarattaisi in 30,000 markkaa makipiirustusten j a n i ik in 
k i t t y v i e n . tyopiirustusten ti laamista vayten yksityiselta asiaan 
perektyneelta arkkitekdilta. Purustuksista olisi vakaista mak-
sua vastaan annettu kopioita kalukisten kuntien j a kyvanteke^ 
vaisys ' t ta tarkoittavien ykteisojen ka3rtetta-vdksi, j a mdssa olisi 
nimenomaan pidetty s i lmal la - juur i asuntojen makdokisimman 
suurta mukavuutta j a kaytannokisyytta •— oli m. m. suunni-
teltu uuiden lampoisten muurien v a k i n tyovaatteike kuivaus-
paikkaa, josta i lmanvaiktoreika oksi joktanut suoraan ulos. 
Panemalla parkaat voimat kikkeeUe olisi siten ykdella kertaa 
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j a samoilla kustatmtiksilla koko maata varten voitu luoda mah
dollisimman tarkoituksenmukaiset piirustukset. Tarkoitus oli 
samalla rakennuskustannusten vakentandseksi aikaan saada 
aiotuissa uutisrakennuksissa kautta maan standardisoiminen 
rakenneosien sukteen •— menettely, jonka a v u k a ' e s i m . Oy. 
Helsingin ICansanasunnot on Kapylassa, saavuttannt aivan 
suurenmoisia tuloksia. 

T e k d y n esityksen valtioneuvosto kuitenkin saastavaisyy-
den nimessa k jdkasi . T a l l a paatokseka on saatu aikaan se, etta 
joudutaan noista 20 mi l j . markasta varmaankin panemaan 
k u k k a a n paljon suurempi osa k u i n 30,000 markkaa, s ika ny t 
s isa l tyvat rakennusten kustannuksun kaikkien sieka taal la 
te l i ty jen piirustusten aikeuttamat menot, jota paitsi yleisesta 
standardisoimisesta j a sen aikeuttamasta saastosta on ta3rtyny1: 
luopua. Piirustukset ovat ksaks i kuonompia j a asuntojen k a y -
tannollinen jarjestely joskus k y v i n k i n vajavainen j a sattuman 
varassa. T u n t u u suorastaan makdottomalta kasittaa, miten 
tallaisella menettelylla on todella luul tu noudatettavan saas-
tava i syy t ta . • ' -
: Vanhoissa kaupunkitaloissa esi intyvun puutteelksuuksiin 
nakden on lausuttu se ajatus, etta \mokrien koroittandsen ek-
doksi olisi asetettava-pakimpien epakohtien korjaaminen. T a m a 
nakokohta sietaisi \mokrasaann6stelyssa k y l l a k i n ndkal i mak
dokista ottaa kuomioon. • " 

Maaseudun asunto-olojen parantamiseksi voitaisiin v a r 
maank in paljon va ikuttaa ka ikk ien maataloudellisten oppilaitos-
ten avul la , jos niissa tulevien maanvdjelijoiden silmat saataisiin 
avautumaan mainittujen epakoktien taloudekista merkitysta 
liuom.aamaan. Kunn alii set kotitalouslautakumiat saisivat tasta 
myoskin hedelmaUisen toindnta-alan. Niiden kunnianasiana 
p i t a i s i olla vars inkin sen valvominen, etta vasta rakennetta-
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-vissa kodeissa alun perin pidetaan sdmalla kotitaloustyon mali -
doll isimman suurta delpoittamista sopivan jarjestelyn avuda. 

Asunto-olojen parantainisessa on l i y v i n tarkea siJa myos 
erityisten 'asuntolain jarjestamiseda naimattomia denkdoita 
varten , joiden osa.de — naimattomuuden y h a lisaantyessa — 
j a a entista suurempi osa kulutuksesta. Tassa suMeessa okaan 
media viela a ivan takapajuka. Myoskin kotien j a perke-elaman 
kanna l ta on k y v i n suuri merkitys s ika seikaka, etta taten nidle 
turmiokinen asukkijarjesteima saataisiin vakenemaan. 

Seka yksinaisten keiikiloiden etta nimenomaan sekaisteii 
perkeiden kannalta , joiden asunnossa ruuan valmistus on ylen 
kanka laa , on kunnan toimesta perustetuiUa keshiskeiitoloilla, 
jommoisia esim. Helsingissa j a Tampereeka on toiminut jo 
useita vuosia, sangen kuomattava merkit3'rs. 

E d e k a kosketeUut puolet kulutuspolitiikasta, kotitalouden
koidon j a. asuntojen parantaminen, kokd i s tuvat ' nekin myos 
tuotannon edistandseen. Mutta nii l la on kuitenkin a ivan erdai-
nen paatarkoitus ku in esim. maatalous- ta i teokisuuspolitiikalla. 
E i k a n mainitudla toimenpitedla pyr i ta minkaan eritjdsen elin-
keinon kokottandseen, vaan nimenomaan kulutuksen jarjesta
miseen paremmake kannake edistamaka sellaista toimintaa, joka 
suorastaan l i i tt j^-kulutukseen j a josta kulutuksen laatu lopulta 
ri ippuu. 

Usealla muullakin taval la valtio tuntuyasti va ikuttaa k u l u 
tukseen, m u t t a niikin voidaan tassa enaa v a i n lykyest i v n -
tata. Muistettakoon _ ankaria ylellisyyden kieltoja, entisaikaaii, 
esim. kakvinjuonnin vainoandsta Ruotsi-Suoinessa; niinikaan 
alkoholin kayton j y r k k a a rajgittamista seka muiden terve3'delle 
vakingokisten aineiden kulutTiksen ekkaisendsta, samoin monen-
lais ia toimenpiteita yleison tuxvaandseksi kulutustavarain vad-
rennyksiltd. Jo ta l ta viimemaiidtulta kannalta, mutta myos 
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monessa mnnssa suhteessa on erittain suuri "merldtys osmistoi-
minnan edistamisella valt ion taholta. Na i ta kysymyks ia on 
kuitenkin eri tilaisuuksissa siksi monipuolisesti pohdittu, etta 
tassa 5'ht^'dessa liittanee, k u n v a i n v i i tataan siihen tarkeaksi 
tunnnstettunn tyohon, jota nai l la aloilla suoritetaan. 

A i v a n erikoisesti on valtio kulutusveroilla, idmenomaan" 
tuUimaksmlla vaikuttanut kulutusoloihin. Ku lut ta ja in taholta 
on t ietenkin vastustettu tudien asettamista yleisesti kaytetyil le 
kulutusesineide, nimenomaan tarkeiUe elintarvikkeide, tadaiset 
verot k u n kall istuttavat kintoja j a siten muodostuvat raskaaksi 
rasitukseksi vakayaraisdle kuluttajapiireike, oken samalla 
omansa • supistamaan veroiialaisten tavaroiden ostamista j a 
kulutusta. Taka i s ta kantaa ovat meika kauan - edustaneet 
sosiakstit, j a askettain ovat eraat naispiirit pitamassaan kokouk
sessa asettuneet samalle kannake. Mutta toiselta puolen on 
kuomattava, etta valtiot varsinlcaan nykyaan , menojensa s u u 
resti l isaannjrttya, tusldn ' mitenkaan voivat luopua ka3rtta-

masta n i in tuottavia verotusobjekteja k u i n yleisia kulutusesi-
neita j a s iksi mukavaa verotustapaa k u i n tudien kantandsta. 
Ku lu t ta j i en tajrtjmee m^'os koko kansan ykteisen edun nimessa 
akstua seUaisiin suojelustulleikin, joita maan taloudelkseUe 
itsenais3rydeke valttamattomat tuotantoalat saattavat t a r v i t a . 

Mutta kulutta ja in kaimalta on oikeus vaatia, etta t u k i -
poktukassa jarjestelmalksesti pidetaan sdmaka sita, ettei sen 
kaut ta ainakaan tuntuvast i vaikeuteta, vaan ndkak makdokista 
edistetaan terveiden kulutusolojen kehittymistd. T a m a n vuoksi 
ei tietenkaan saisi esim. valttamattomia j a todella hyodyllisid 
ravintoaineita t a i muita el intarvikkeita verottaa ankarammin 
k u i n ylelUsyysesineitd, vaan paim^astoin. Onkan kansantalou
den, samoinkuin kotitaloudenkin kannalta luonnotonta sekai 
nen menettely, mi ta media vankan tukitaksan m u k a a n nouda-
tett i i i i , k u n sokerin tul l i oli melkein loo- % tavaran arvosta. 
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mutta esim. k a l i v i n tu l l i v a i n vahan enemman ku in 1/3 arvosta. 
T a m a epakohta on tosin perusteeUisesti kor jattu nudessa tudi -
tariffissa, jossa.sokerin tudi on nykjdsi in hintoddn verraten aivan 
mitaton, samalla kuin k a h v i n tudi on noin 60 % arvosta; teen 
t u d i on ehka vielakin runsaampi. •— K o v i n haitalUsta j a kohtuu-
tonta on kuluttajain kannalta, jos tukit , joko puktaasti vero-
tustarkoituksessa t a i suojeluksenkin aikaansaamiseksi asete
taan ni in korkeiksi j a esim. raaka-aineen j a valmi in tuotteen 
t u k i n eroitus ni in suureksi, etta tuotannonkarjoittajat sen tur 
v i n kinto jaan koroittaen saattavat tavattomasti rikastua, t ie
tenldn kulutta ja in j a kulutuksen kustannukseUa. Takaisesta 
n y k y a a n voimassaolevatukitariffik3dlakin tarjoaa esimerkkeja. 

Valt ion suoranainen vaikutus , kulutusoloikin on luonnolli
sesti ollut entista monin verroin suurempi Usenssijdrjestelmdn 
vallitessa, j a s i ta vastaan on kuluttajain takolta, kuten tunnettua, 
t e k t y paljon val i tuksia . Valtion kokiouksen jarjestandnen 
tallaiseka alalia sekaiseksi, etta se ka ikk ia tyj^dyttaisi, on tie
tenkin ylen vaikea , jojpa makdoton tektava. Mutta tassakin 

- tayt5r7 voida koktuudeUa vaat ia sen periaatteen noudattandsta, 
etta valttamattomat j a todella kyodylkset tar-^dkkeet asetetaan 
tuontilupia myonnettaessa vakemman tarkeiden j a nimenomaan 
nautintoaineiden edeUe. E i k a n ole jarkiperaisen taloudenpidoii 
mukaista, etta esim. tupakan kulutus on tana vuonna paastetty 
melkein normaaktasoke, tarkeiden ravintoaineiden ka5rt6n 
•okessa v ie la k y v i n k i n aktaissa rajoissa, olkoon, etta tama menet
tely tapaktui kot imaisSi teokisuuden j a valtiontalouden etujen 
nimessa. — Jos voinvienti , ni inkuin nayt taa , vapautetaan v a -
luuttamme parantamiseksi ulkomadla, on se kulutukseen laa -
ja l t i va ikut tava toimenpide, joka on omansa kekit tamaan 
jarkiperaista saastavaisy3i:ta. Valt ion olisi sdloin kuitenkin 
va l t tamatta samalla pidettava kuolta si i ta, etta margariinin 
kinnat asetetaan koktuulksiks i , j a va lvot tava , etta ne e i v a t . 
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paase kysynnan kasvaessa aiheettomasti kiipeemaan kohoa-
vie i i voinMntojeii perasta. 

Tuotantoliau oii samoinkuin vaihdanta v a i n valikappale 
kulutuksen aikaansaamiseksi, j a kulutuksen laadusta j a m a a -
rasta ri ippuu ni in suurelta osalta kansakunnan terveys, t y o k y k y , 
perke-elaman menestyminen j a elamanilo. V a i n sellainen kansa, 
]onka kulutus on riittava j a tarkoituksenmukainen, kykenee 
asettamaan elamakeen myos korkeampia paamaaria. Mutta 
nnnkuin alussa jo knomantettiin, ei kulutusolojen bkjaamisen 
j a jarjestamisen merkitysta ykteiskunnan'takolta ole kasitetty 
eika tunnustettu lakeskaan samassa maarassa k u i n valtion to i -
miiuian tarpeelksuutta tuotannon j a vaikdannan alalia. T a k a n 
on luonnolksena syyna osittain se seikka, etta kidutrisasiat kos
kevat rdin lakeisesti yksiloita suorastaan j a keidan kotejaan j a 
•perheolojaan, j a n a i k i n sekaantundnen ykteiskunnan takolta on 
kolkousjarjestelmaan palattaessakin tuntunut arveluttavalta" 
j a l iankalalta ; viimeiseksikan tyovaensuojeluksenkin'alalia on 
puututtu kotiteolksuuden tyolaisten oloja jarjestamaan, tassa 
k u n ta3d;yy tunkeutua asianomaisten yksityiskoteikin. Mutta 
kulutusasiain laindnlyomiseen valtion puolelta on varmaan 
mj^os vaikuttanut se, etta taloudekinen tutkimuskin on suurim
malta osalta jattanjrt kulutuksen oman onnensa nojaan. E i k a n 
kansantaloustieteikjoista esim. ku in j oku k a r v a oppijarjestel-
massaan omista suurempaa knomiota kulutuskysymyksil le , 
tuotannon j a vaikdannan saadessa nussa runsaan osansa. 

Suurista karsimyksista j a vaikeista ajoista on usein seu
rauksena pys3^via nudistuksia j a parannuksia. Jos viimeinen 
ankara, sodan aikeuttama k a t a saisi aikaan sen, etta n i in tiede 
kuin kaytantokin — luopuen tahan asti noudattamastaankata-

^ apupolitukasta — r j^kt j i s i suunnitelmanmukaisesti selvittamaan 
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j a jarjestamaan. kulutusolojen keli ittamista tarkoituksenmukai-
siksi j a kulutuspol i i t t i s^ toimenpiteet saataisiin muodostumaan 
yhtendiseksi kokonaismideksi, oHsi tasta kovasta ajasta lopulta 
suurta pysiTv-aa dyotyakin niiUe laajoille piireide, joita asia 
valittomasti koskee, maamme kodedle. J a niiden kaikinpuolinen 
menestysdan on kansakunnan tulevaisuuden turva . 



Nykyinen korkopolitiikkamme. 
Kirjoit tanut 

^ " /. E. Vennola. 

E i voine Meltaa etta n y k y a a n talouspoliittisissa toimen-
piteissamme vallitsee suuri neuvottomuus. 

Ne vaikeudet j a ylisityisen vapauden rajoitukset, mitka 
§aannosJ£ljfc toi mukanaan, ovat saattaneet sen kuoUoon k u u -
toon. J a vars inkin-ovat ne ykteiskuntapiirit , eritjdsesti k ike -
maailma, joitten toiminnake saannostely asetti esteita j a rajoi 
tuksia , kayttaneet k a i k k i vaikutusvaltansa painostaakseen 
kalktukseen j a saattaakseen sen luopumaan saannostelytoimen-
piteista j a laskemaan okjakset kasistaan. Tassa pyrkim3^ksessa 
onkin osittain onnistuttu. E r i t y i n e n finanssineuvosto, jonka 
kalktus asetti laajoilla valtuuksida selvittamaan asiaa ei ole 
vie la kuukauden paivat asiaa kasitcltyaan paassyt tulokseen. 
Mutta se on kuitenkin saa^mtettu, etta eraat saannostelyviran-
omaiset, m . m. valuuttaneuvosto, joka vi ime aikoina pit i kuolta 
saannostelytoimenpiteista, ovat kajaantuneet j a usko saan-
nostelyn valttamattomyyteen j a tarpeelksuuteeii on kadonnut.* 

Taydelknen liajaannus vakitsee j a aavistus lakestyvasta 
taloudoUisesta kr i i s i s ta aikaa y h a enemman voittaa alaa.' 

Valuuttasaannostelysta on liaUitus vapautt9,nut. Mutta 
todettava on ettei sokaan toimenpide yks inaan vastannnt n i i ta 
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toiveita, joita siihen asetettiin. Valuuttamme ar\-o on senkin 
' jalkeen yha enemman laskenut. Punta on tata kirjoitettaessa 

164: 50, doUari 46: 50. Tukholmassa noteerataan Suomen mark
kaa tada hetkeda 11 ayriin. Ne jotka n. s. keskushaldtuksessa 
nakivat valuuttamme alentumisen syja., ovat myoskin taydel-
lisesti pettyneet. Punta on tanaan tata kirjoitettaessa tasmal
leen 100 markkaa korkeampi kuin se ok 11. s. keskustakakituk-
sen jattaessa paikkansa. Arvo on siis laskeutunut siita alkaen 
lakes 2/3 osaa. 

Sosiakstaloudekista kysymyksista maiidttakoon vaan 
asuntokysymys, joka epatarkotuksenmukaisen vuokrasaannos-
telyn kautta on karjistyndstaan karjist3m3rt j a monien onnet-
tomien toimenpiteitten kautta ukkaa tuka "viela ukkaavam-
maksi. Monet seikat nayttavat vuttaayan sidien etta rakennus-
toindnta on menemassa seisakdukseen. 

Naikin epaeduUisdn ilmidiliki talouspoktiikassamme kit
tyy viela eras, joka on sita laatnia, etta jok'ei silken nopeasti 
kay da kasiksi okjaa,maan,sita toiseen suuntaan, se tulee muo
dostumaan mita tukoisimmaksi maan seka taloudekiselle etta 

-sosiakselle kulttuuri-elamake. -
Tarkoitan.nylcjdsta korkopoktiikkaamme. Kevaaka kera- ; 

tettiin saastopankkien puolesta vaatimus korkokannan korot-
• tandsesta. Sukde ok saastopankedle muodostunut epaedulk-

seksi sen kautta, etta kauppapaiikkien sisaaidainauskorko oli 
kokoiinut nun~sutireksi, etta saastopankit eivat voineet niiden 
kanssa Idlpailla. Valttaakseen liiakisia irtisanondsia ja ralio-
jen vetaytymista saastopankeista ekdotti saastopankkiykdistys 

•noin vuosi sitten kakituksede, etta maksindkorko seisovdle 
lainoide korotettaisun 7 prosenttiin. Asia joutui sitten valtio-

-paivida kasiteltavaksi. Tuloksena tasta kasittelysta ok laki ' 
' 15 pdta toiikokiiuta 1920, joka poisti korkorajoituksen. Suna 
ok kuitenkin eras maarays, joka oli silken otettu antamaan 

4 
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takeita ett'ei saadetty korkovapaus voisi muodostua maan 
talondedisede ja sivistykseldsede elamade tudoa tuottavaksi. 
L a k i antoi nimittain haldtuksede valtundet maarata korkein 
lainakorko. Ainoastaan se seikka, etta tam.a maarays ok lakiiti 
otettu saattoi sen menemaan lapi eduskimnassa. Pelattavissa 
ok idndttain, etta koron vapaaksi laskendnen meidan niukoissa 
irakaoloissamme "voisi antaa tilaisuuden koronkiskomiselle ja 
vaikeuksien luomisede saannokisen taloudelksen elaman" kul-
kuun. 

La in julkaisemisesta on nyt kulunut lakes pnok vuotta. 
Mikaiset ovat sen vaikutukset okeet? 

E i kene ndkaan salaisuus etta korkokanta koron vapautta--
misen jalkeen on'kuomattavasti kokonnut. E n tarkoita sekaisia 
Ebronnousuja, jotka ovat tapaktuneet lykytaikaiseen luottoon 
nakden, koska silken nakden korko on odut vapaa ja ennenkin 
siina koron vaiktelut ovat okeet varsin kuomattavat. Mutta tar-
koitan pitempiaikaisten lainojen koron nousua, joista lainoista 
tarkeimmat ovat varsinkin kunnit3^slainat. Onkan todetta-
vissa, etta varsin kuomattavat rakalaitokset ovat koroittaneet 
knnidtyslainojen koron aina 8—9 %. Mutta ei siina kylkksi. 
Varsin useat ovat sekaiset tapaukset, joissa yksitjdset kiin-
teistolainojen antajat ovat katsoneet voivansa korottaa laina-
koron vielakin korkeammake • aina 10—15 %. Onpa kuulunut 
esimerkkeja siitakin, etta lainoista kiinnitysta vastaan on vaa
dittu aina 25 %. Sen ksaksi on kuomattava, etta takan koron 
nostamiseenkittyy -viela eras toinen ei suinkaan valiemman 
vakingolknen Undo, nimittain lainojen irti sanominen. L a i -
nanantajat, voidakseen nostaa korkonsa sanovat lainansa irt i . 
•Lainanottaja cm sikoin, koska uusia lainoja on vaikea saada, 
lainanantajan afmoika. Han on pakoitettu varsin useissa ta 
pauksissa suostumaan sdken korkoOn, minka lainanantaja maa
raa. Viela turmiokisempi on tama ilmio, kun lainojen ylos-

I 
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sanomisessa ei noudateta edes velkakiriassa maarattya i r t i -
saiiomisaikaa. Mintdle on naytetty lainan irtisanondsldrjelnia, 
jossa ei sen vahaisempi laitos ku in Yliopisto koroittaa lainan 
koron 7 % % . K i r j e l m a on kesakunn 14 paivajta j a maara-
taan korotettu korko juoksevaksi k e i n a k n n n . i paivasta. Si is 
14 paivan valndstnmisaika on lainanottajaka knokmatta siita, 
etta velkakirjassa on 3 knnkanden irtisanomisaika. ICirjel-
maan k i t t y y myoskin nkkans , -etta jos ei kaluta pitaa lainaa 
dmotetulla ekdoka t a j ' t y y laina sanoa i r t i maksettavaksi ennen 
syysknnn i paivaa. K a i k k i nama aikamaarat tarkoittavat 
kuluvaa vnotta. Minuke on myoskin naytetty toisen raka la i -
toksen kir je lmavjossa 14 paivana kesaknnta nostetaan korko 
7 % % d i n maksettavaksi S3r7sknnn ensi paivasta. Tassakaan 
lainan irtisanomisaika ei ole tukut kysymykseen, vaan on korko 
maaratty korotettavaksi 2 % kuukauden kuluttua. J o k u 
vi ikko sitten nosti Helsingin saastopankki koron eiaissa l a i -
noissa 9 % noudattamatta irtisanomisaikaa. Ennenaikaan 
merkitt i in takaista menettelya k y v i n ankaraka idndtykseda j a 
kasitelt i in la in saadannossamme rangaistavana tekona. On 
vakte t tavaa , etta katsantokanta suna sukteessa on munttunut 
niissakin pnreissa, joissa kasitys sopivaisuudesta pitaisi oUa 
kereika. Maiidttakoon \dela, etta joku a ika sitten kasiteltiin 
Helsingin raastuvanoikeudessa korkojuttua, jossa ok kysymys 
22 % koron nostamisesta. Takais ia esimerkkeja voisi paljon 
jatkaa." Tosiasia on etta olenime luisumassa ndta ikavampiin 
tapoikin, jotka kyUakin tulevat karj istamaan taloudekista 
elamaamme j a joi l la sosialisessa j a siveekisessa sukteessa on 
ndta vakav immat j a tukoisimmat seuraukset ykteiskunnake j a 
sen tavoiUe. , 

- Tyydymme kuomauttamaan ainoastaan muntanda ni ista 
• monista seurauksista, j o tka tasta asiain tilasta joktuvat , jos 
ei s i ina saada korjausta aikaan. 
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. Astiiitok3'symykseii ratkaisulle, jota kiiimityslambjen ylos-
sauomiset ja koron mielivaltaiset nostamiset lahiten koskevat, 
on talla asiaintilalla mita surtiUisin vaikutus. Se joutuu sita-
paitse ristiriitaan kaikkien niitten toimenpiteitten kanssa, joilla 
koetetaan wokraoloja jarjestaa ja pitaa vuokria alhaisina. 
Toiselta puolelta koettaa valtio \niokrasaann6stelyn avulla 

- painaa vuokria alas, jotteivat talonomistajat paasisi vuokra-
laisiaan liiaksi njlkemaan ja korottamaan vuokria. Toiselta 
puolelta asettamatta edes xdtkaaikaisten kiinnitj'-slainojen ko-
roUc maksimimaaraa ja jattamaka asianomainen kiinteistSn-
omistajan lainanantajan ndekx'altaan annetaan tilaisuutta lai
nojen koron nousendseke koktuuttomuuteen. Se taasen syn-
nyttaa mita epaedukisimman tdanteen ja pakottaa korotta
maan vuokria taikka antamaan kiinteistojen menna rappioUe 
tai keinottekjain kasidi. Sdta kuinka suuressa maarassa koron 

- nouseminen vaikuttaa kunteiston kustannuksiin, mainittakoon 
esimerkiksi, etta sellaisessa kaupunkikiinteistossa, jonka vuok-
rat nousevat noin go,ooo inarkkaan ja jossa lainojen voidaan 
sanoa olevan noin i milj., vaikuttaa 3'ksi ainoa prosentti laino
jen koron nousussa ei vakemman kun noin lo tai i i % vuokrien 
nousun. Kun otetaan kuomioon, etta rakalaitokset ovat jo 
takan m.ennessa korottaneet kiinteitten ja vakavaraisimpien 
lainojen korot noin 8.—g % ja pankkdainojen korot ovat nous
seet 10—12 %, nimittain kassakreditiivien ja vekseken korot, 
niin on tasta seurauksena, etta jo tama pelkka korkojennousu 
•edekyttaa vuokrissa 30—40 % korotuksen. Kun otetaan \dela 
ksaksi knomioon," etta kiuiteistojen 3^Uapitokustannukset tarve-
aineitten ja tyopalkkojen kakistumisen talda ovat nousseet 
monia satoja prosentteja aikai emmasta maarasta, niin ymmar-
taa, etta asuntokysymyksen ratkaisua ja edistandsta taka pok
jaka ei ole ajateltavissakaan. Asiaintila on. sus korkosaannos-
telyn nykyisena okessa omiansa ndta suuiimmassa ro.aarassa 
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edistamaan sosiadsta ktirjuntta asuntokysymyksen alaka ja 
yllapitamaan yka edelleen makdotonta tilannetta taman kysy
myksen saannoUiseke. jarjesteljdle. Rakennusteolksuuskaara 
pysaktyy tai ei ainakaan voida mitaan knomattavampia edis-
tyksia sdla alada saada aikaan. 

Mutta samoin kay ennen pitkaa myos muiden teokisuus-
kaarojen sikak kun ne ovat koroistaan riippuvaisia. J a sitakan 
ovat kaikki. On kyka totta,.etta teoUisuus on aina tottunut 
maksamaan lykyista lainoista korkeampia korkoja, jotka se 
kelposti v a i k d o D tapaktuessa voi sdrtaa ostajikeen. Mutta 
sikali kuin kiinteistokoron nousu tulee sdken vaikuttamaan, 
nousee teollisuuden tuotteiden kinta ja sika tavalla kokoaa 
kintataso. • . 

Hintatason nousu tulee myoskin valttamattomaksi maa-
taloustuotteissa. Otdian tunnettu etta maanomistuksemme on 
varsin suuressa maarassa velkaantunutta. Lainojen koron" 
nousu tulee vaikuttamaan tuotantokustannusten kokottamista 
ja valttamattomjo'den pakosta nostamaan myos maatalous-
tuotteiden kintoja. 

Tulos on sus yleensa se, etta kintataso nykjdsen korko- ' 
politiikan vaikutuksesta nousee yka edelleen sen sijaan etta 
sen pitaisi laskea." Kuljemme sns yka enemman lakest3rvaa 
kaaosta ja avuttomuutta kokden, emmeka "paase, painvastoin . 
ndta olemine toivoneet, umpikujasta. Lauiojen korko on siksi 
keskeinen tosiasia k'oktf taloudedisessa ja sosiaksessa elamassa, 
etta sen vaikutukset ulottuvat joka takoke. Epatarkoitul^en-
mukainen jarjestely siina voi tuottaa ndta tukoisampia vaiku-
tuksia taloudeUisissa ja ykteiskunnakisissa sukteissa. 

•Vakainen ei ole vaikutus myoskaan sivistyksekisissa suk
teissa. . ' . 

Tiedamme aivan kyvin etta korkeampi sivistyksemme ra-
kentuu velkaan. Yliopistonuorisomme opiskelee paaasiakisesti 
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velalla. Korkokaiman edellamainitalla tavalla kokotessa tule
vat opiskekjaki mtiutoinkin nykyisena kalliina aikana korkeat 
opintokustannukset viela korkeamnuksi. Tasta on seurauk
sena opintokalun vakeneroinen ja vaikka s i ta keutiesi joissakin 
pnreissa tervekditaan tyyd5'tykseUa, rdin se mielestani meidan 
sivistykselksen kekityksemme kannalta on suuresti vaktettava. 
Jo ta l la ketkeka on puute miltei kaikika aloiUa virkandekista 
ja k y v y k k a i s t a kenkiloista erinomaisen suuri ja tama asken 
mairdttu kaUistuminen on yka omiansa ykapitamaan ta ta punt-
teelksta asiain tilaa. Kansalksessa sukteessa on se epadematta 
m3"oskin suuri vaara ja vakinko, koska se estaa suomalaisen 
sivistyneen saadyn nousua. Saamme siis valndstua takak in 
alaka nuoren suomalaisen kulttuurimme pysaktyndseen sdta 
joktuvine kaikkine seurauksineen. 

Asianlaita on epadematta siksi vakava etta on sjyta kar-
kita, onko nuoreka itsenaiseka valtiokamme varaa takaiseen. 

K u n korkokantaa vaadittiin vapaaksi, puolustettdn sita 
erit3d£esti s i l la syyUa, etta se on ulkomaillakin yleensa vapaa. 
T a t a periaatetta vastaan ei ole muistuttandsta ja on se otettava 
kuomioon, mutta ainoastaan sdla ekdoka, etta suken on edel-
l3rtyksia. Meika on myoskin korkokanta lykempiaikaiseen lai-
nauskikkeeseen nakden okut vapaa ja meidan teolksuutemme 
ja liike-elamamme on sen kylla kestan3d;. Mutta se ei ole meiUa 
oUnt vapaana pitkaaikaiseen luottoon, Idinnityslainoikin ^mna 
pitempiaikaisiin lainoddn nakden. Vapaan koron toteuttand-
nen Saikkeen luottoon nakden ei sovi tektavaksi mida ketkeka 
takansa. Pula-aika ei ole sovekas taUaiseke muutokseke, koska 
se - joktaa koronldskontaan ja voi tuottaa pelattavia kairioita. 
Korko laskettdn meika vapaaksi kidtenkin juuri kriitdksim-
pana aikana. Talouselama on monessa sukteessa ylosalaisin 
j a eletaan jjoikkenstdannetta, jokoin rakan niukkuus kay yka 
yleisemmaksi. 
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Korkokannan vapaakskaskeminen ok epailematta koe, 
kyvin nskakas koe. Tasta oltiintietbisia. Se tektiinkin lain-
saMannossa nimenomaan sika ksaykseka, etta kalktukseke 
annettiin valtuus pitaa kuolta suta etta rajoittavatkorko-
maaraykset annetaan, jotta valtyttaisiin tukoisUta seuraukskta. 
Ainoastaan nain jarjestettyna saattoi asia menna eduskunnassa 
lapi. Nyt on kuitenkin se surulksena tosiasiana todettava, etta 
kakitus ei ole oUut tassa kysymyksessa tektavansa tasaka eika 
ole pitan3ii: kuolta sdta etta asianvaatimiin toimenpiteisun 
oksi r y k d 3 r t t y . On idmittain todettava etta jo kesakuussa 
kuomautettiin kalktukseke nnsta onnettondsta seurauksista, 
mitka pitempiaikaisten lainojen' koron vapaana pitaminen 
tuotti.. Hakitukseke jatettnn asiasta" kir je lma' ja kalktus 
pyysi sdta keskuskauppakamarin lausuntoa. Keskuskauppa-
kamarin lausunto, jokon keskuskauppakamarun, varsin suu
ressa maarassa,- kuului panldnjoktajia ja pankkien kalknto-
neuvoston jasenia, perustui lausunnosta paattaen vaarin-
kasitykseen, idndttain sdken, etta koron saannostelend-
nen makdokisesti tuksi koskemaan myoskin lykempiaikaista 
luottoa, jokon kuitenkaan ei tarvitse menna. Koron maksimi-
rajoitukset ovat ennenkin koskeneet ainoastaan kunteisto-
luottoa seka pitempiaikaisia lainoja. Kokemukset nayttavat 
viittaavan silken, etta tama koron maksimirajoitus on okut 
aivan paikallaan ja etta siita vapautuminen on okut pakosta. 
K u n saastopankkiykdistys kevaaka pyysi muutosta vakitse-
vaan korkomaarayksiin, ekdotti se maksindkoroksi seisovdta 
lainoilta 7 %. Jos kalktus kesakuussa olisi ryktynyt maaraa-
maan maksimikoron "vaikka takankin maaraan, ainoastaan 
7 % : i i n , oksi se ollut kelposti toteutettavissa. Suuri lainojen 
irtisanominen ja miekvaltaiset korotukset olisivat valtt3meet 
'Nyt on asian laita paljon vaikeampi ja on makdokista etta 
halktuksen t a y t 3 r y maarata maksimikorko korkeammaksi kuin 

I 
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7 % . Useat lainauslaitokset nakyvat korottaneen "pitempi
aikaisten lainojen koron 7 %—8 % : i i n . Taman maarin yk ei 
missaan tapauksessa saisi mielestamme menna. Mutta valtta-
matonta on, etta kallitus ryktj 'y nopeisiin toimenpiteisun 
maksimikoron maaraamiseksi. 

Uykyesti sanoen: on valttamatonta, etta kalktuksen korko-
poktukka okjataan nudeUe tolaUe, ja etta tekdaan ero pitempi
aikaisten ja lykempiaikaisten luottojen vakka. Titkaaikaisista, 
yk- 9 kuukauden lainoista on maarattava maksimikorko ja 
voidaan siina karkittavaksi ottaa 7—8 % : i n korko, ainakin ensi 
-vuonna. Sen ksaksi oksi valndstuttava sdken etta palataan enti
seen korkokantaan ja suunidtelma oksi sita varten luotaya. 
Voitaisun ajateUa ekka sekaista menettelya, etta esim. pro
sentti tai pnok -vnodessa lasketaan kiinnitettyjen lainojen ja 
pitempiaikaisten luottojen korkoa, jokoin paastaisiin entiseen 
korkokantaan parin-kolmen vuoden kuluttua. .-- . 

Uykempiaikaisten lainojen ja 3deensa lykempiaikaisen luo-
ton korko voisi sitavastoin jaada edelleenkin vapaaksi niinktdn 
se on aikaisemminkin okut Teolksuutemme on, kuten olemme 
kuomauttaneet, tottunut korkeampia korkoja maksamaan. 
Uykempiaikaisessa luotossa onkin korkeampildn korko jar-
jestettavissa. * 

Panldiien toimintaan nakden tallainen ' pitempiaikaisten 
ja erityisesti kiinteistolainojen koron rajoitus ei tuota enti
sestaan enempaa kaittaa, mutta saastaa ykteiskunta- ja talou-
dclksta elamaamme enemmilta, vansin suurilta jarkytyksilta. 
Tektya ei enaan voida tekemattomaksi tekda. Varsin snuria 
vaurioita ovat jo kuluneet kuukaudet tuottaneet,. mutta on 
pelastettava se, ndka viela pelastetta-^dssa on. Asia on siksi 
vakava ja kairioita ja jarkj'tyksia joka paiva mj'otansa tuova, 
etta.nopeat toimenpiteet liallituksen puolelta ovat valttamat
tomat. 
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Saannollisten olojen palattua voimme ottaa harkittavaksi , 
missa m-.aarin on taloudeUisesti j a sosialisesti tarkoituksen-
mnkaista laskea.-korko myos pitempiaikaisiin lainohin naliden 
vapaaksi . E i k a ole epailemista etta meidankin kansantalou-
temme sdden viela paasee j a sen kestaa. Mutta niissa epanor-
maalisissa oloissa, joissa vie la ' tada hetkeda elamme, on kokeilun 
pitemmalti jatkuminen tukoisa j a niinky\dn taloudelksia kuin 
sosiaksia vaurioita tuottava. S i i ta on sns naissa oloissa luo
vut tava . 



Kiinteitten polttoaineittemme taloudellinen 
arvo niitten lammonkehityskyvyn valossa. 

K i r j o i t t a n u t -

Aarne Falsi. 

Aineen yhtyminen i lman happeen on^ ihmista em'ten pal -
velevia ilmioita Inonnossa. T a m a ilmio, j oka knlkce palamisen 
nimella, esi intyy tosin eri tavoiUa riippuen olosuhteieta, missa 
se tapal i tuu. K u n yhtyminen saa tapahtua ni in voimakkaasti , 
etta s y n t y y valoa j a lampoa, on mcil la edessamme palandnen 
taman sanan jokapaivaisessa merkityksessa. 

Kokemuksesta tiedamme, etta eri aineet palaessaan s y n -
ny t tava t eri suuressa riiaarassa lampoa. T a m a johtun, voimme 
r-anoa, kokonaan aineen kemiadisesta kokoomuksesta. ' E t t a 
taas, kuten kaytannosta tiedamme, saman aineen arvo poltto-' 
aineena, s. o. se-n kj^ky kehittaa lampoa, on usein hyrvinkin 
vaihteleva, r i ippuu aineessa olevasta vesimaarasta. Mita enem
man vetta poltettava aine sisaltaa, s i ta huonompaa se on poltto-
a,ineena, s ida.kuluuhan aina lam.p6a siihen tyohon, j o k a - t a r v i - -
taan veden haikduttamisoksi. 

Eksoterndsen kendalksen reaktion tapaktuessa symtyy 
lampoa. Ne polttoaineen alkuaineet, joilla on taipumusta 
y k t y a kappeen, ovat• va ikuttav ina tekijoina sdken, etta aine 
y l imalkaan k d p a a poltettavaksi. Polttoaineen puolelta y l l a -
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pitavat. palaiuista useimmissa tapauksissa laiili, vety j a joskus 
t i k k i , i lman puolelta taas siina oleva happi. 

-' T iedammeMn, etta kasv i t muuttavat valon j a lammon 
vaikutuksesta dmasta ottamansa hiidoksiidin (CO2) j a maasta 
•ottamansa veden (H2O) ddl ivety-yddistyksiksi eroittamada 
i ididioksi idista dapen. T a h a n hapen eroittamiseen ku luu ener-
giaa, mutta se saadaan takaisin lampona k u n happi uudedeen 
5^htyy hiileen j a vetyym. J i tur i tama prosessi tapahtuu pala-
misessa j a siksipa ymmarrammekin helposti sen suuren arvon, 
m i k a polttoaineen sisaltamada hiilen j a ' v e d y n paljoudeda on. 
Polttoaineessa olevan hiilen ja vedyn yhteenlaskettua paljous-
prosenttia voidaankin pitaa polttoaineen relatiivisena arvon 
osoittajana. Pa i t s i hidta, ve tya j a r i k k i a , sisaltaa polttoaine 
useimndssa tapauksissa myoskin happea j a typpea seka eraita 
alkuaineita, j o tka yhdessa muodostavat tuhkan. Tiedetaan 
kui tenkin , e t ta eri alkuaineitten yhtyessa happeen syntyy eri , 
suuret maarat lampoa. T a s t a on luonuoUisena seurauksena, 
et ta ei ole a ivan yhdentekevaa, missa suhteessa eri alkuaineita 
polttoaine sisaltaa. K o s k a kuitenkin vetyprosentti on yleensa 
pieni verrattuna hidiprosenttdn, pitaa edeka esitetty vaitos 
polttoaineen • relatiivisesta arvosta paikkansa. 

Esi tamme aluksi muutamia 

I , a m p 6 k e m i a l l i s i a r e a k t i o i t a , 

• joitten tunteminen antaa selvan kasity^ksen aineen palaessa 
symtyvasta lammosta, itdtenka se rdppuu polttoaineen kemial -
ksesta kokoomuksesta. 

E n s i k s i kuitenkin on maariteltava se lampopaljous, jota 
kaytetaan yks ikkona lampomaaria ndtattaessa. 

Tava lks in kayrtannossa oleva yksikko on kilogramma-
kalori , s. o .sadas osa si ita lampomaarasta, j oka vaaditaan ko-
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l iottamaan yhden vesikilogramman lampotilaa o° C:sta ioo° 
C:een. 

J o n k u n aineen lampoarvoka tarkoitetaan s i ta kgrkalori -
maaraa, jonka y k s i kgr ainetta palaessaan airtaa. 

'h&m.pbs.rvo jakaantuu kalorimetriseen j a va ikut tavaan 
lanipoarvoon: . 

Kalorimetrinen lampoarvo on se lampopaljous, joka s y n 
t y y k u n I kgr ku ivaa polttoainetta palaa j a taman okessa s y n - -
tymyt vesimaara kondensoituu nestemuotoon.' 

V a i k u t t a v a lampoarvo on se vapaa lampopaljous, j oka 
syntyy kun I kgr polttoainetta vesimaarineen palaa j a samalla 
k a i k k i lasnooleva vesi muuttuu koyrymuotoon. / • 

ICuten jo mainitt i in muodostavat polttoaineittemme paa-
asialksen kokoomuksen: k i i k (C), ve ty -(H) j a kappi (O); usein 
sisaltavat ne myoskin v a k a n rddda (S) j a typpea (N). Muut 
makdokiset aineet kuten fosfori (P) j a antimoni (As) es i intyvat ' 
k y v i n karvo in . 

Polttoaineen paaasialksen" arvo-osan muodostaa k i ik ; sen 
taydellinen palaminen. tapaktuu seuraavan. kaavan mukaan: 

C + O2 == CO2 + 8100 kgrkal . 
1 kgr • 
hiilta 

Hii len suuri palandslampo yktaa l ta j a toisaalta sen suuri 
paljousprosentti va ikuttavat , etta ki i leka yleensa on suurin 
merkitys aineen lampoarvon maaraajana. 

Toinen polttoaineen paaosista on vety. -S i ta on kideen-. 
nakden k y l l a k i n verratta,in vakan , mutta sen lampoarvo on 
sen si jaan suuri . V e t y palaa kidikeasti yktyen kapen kanssa ' 
vedeksi seuraavan kaavan mukaan: 

H 2 - I - O = H 2 O - 1 - 2 9 0 0 0 kgrkal . 
Reaktiosta .naemme kuinka suuri lampoarvo vedyka on; 

se on suurin ka ik i s ta polttoaineen osien lampoarvoista. H i d i -
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laj ien kokonaislanipSarvosta muodostaa • se noin kuudenueu 
- osan.' 

Tulemme sitten r i k k i i n . Se esiintyy polttoaineissa joko 
palavassa t a k i palamattomassa muodossa. Se on kelposti syt -

-tyvas. j a palaa rikkidioksiidiksi kaavan 
S4-O2 =S02-|-2500 kgrkal , 

osoittamaka tava l la . 
Hapesta mainittakoon erikoisesti, etta se ei ole eduksi 

• polttoaineelle, jos se kuuluu aineen kokoomukseen. .Puuaines, 
turve j a ruuniki i l i s isaltavat noin 25—40 % kappea, j a siksipa 
ova tk in naitten polttoaineitten lampoarvot pienet verrattuina 
esim. kiddajien lampoarvoikin, nussa k u n kappimaara on aUiai-

" nen. 
K o s k a ne matemaattiset kaavat , joitten perusteeka voi 

daan polttoaineen' lampoarvo laskea, ovat vars in moninaiset 
^ j a niitten selvitteleminen taman ykteyrdessa veisi kian pitkalle, 
' tyydymme tassa mainitsemaan v a i n Dulongin kaavan ̂ ) 

' W = 80.8 • c -\- 342.3 • ^ k —j - f 22.3 • s — 6 -w , 
jossa kaavassa c on kiden, k vedyn, o kapen, s r ik in j a vf ve 
den painoprosentti. 

Tuntemal la sus aineen kemialksen kokoomuksen, voimme 
laskea sen lampoarvon vars in yksinkertaisen kaavan avuka . 

K o s k a matemaattista kaavaa kayttamal la saadaan aineen 
lampoarvo usein enemman ta i vakenunan kkiarvoisena, on 

"parasta, jos talidotaan saada ekdottomasti tarkat tulokset, 
k a y t t a a kokeelksta tutkimustapaa. Tal lo in tulee k y s y m y k 
seen ranskalaisen kemistin j a valtiomieken Berthelofin kek-
s ima pommikalorimetri ^) . . Myokemmin on ta ta koelaitetta 

1) H e m p e l , Gasanalytische Meihoden. Bratmscliweig 1900, siv. 393. 
•'•) ICs. A u f h S u s e r , Vorlesungen iiber Brennsioffkiinde. Ham^burg 

1910, siv. 45. 
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l^arannelltit ranskal . insinoori Mahler, j oka skle on antanut 
kaytannolksia tarkoitusperia vastaavan muodon. E m m e k u i 
tenkaan r y k d y koelaitetta tass t tarkemmin sekttamaan. 

Seka analyyssi in perastuvien ' l a s k u j e n etta kokeitten 
avuka saadut arvot es i t tavat lampoarvoja sikoin, kun on t a 
paktunut taydelknen palaminen. , Ne siis esittavat sen lampo-
maaran maksimin, minka poltettava aine vo i antaa. ICuinka 
lakeUe t a t a maksimia voidaan paasta, ri ippuu uuidlaitteitten 
taydekisyydesta, lamndttaj ien kuolelksuudesta y . m. seikoista. 

V e s i p i t o i s u u d e n v a i k u t u s p o l t t o a i n e e n 
1 a m p 6 a r V o o n . 

J o edella lykyest i v i i ta t t i in suken, mi ta vesipitoisuus v a i 
k u t t a a palavan aineen lampoarvroon. Sanottiin, etta veden 
kaikduttamiseen k u l u u energiaa, lampoa. Mita enemman vet ta 
on, s i ta enemman kuluu lampSa veden muuttandseksi k o y r y 
muotoon. Haikdutettava vesi voidaan jakaa kakteen osaan: 
toinen, joka on muodostunut polttoaineessa olevan vedym p a -
lamisesta j a toinen, j o k a " alkuperaisena kosteutena esiintyry 
polttoaineessa. Ededise.sta joktunutta lampokukkaa.emme vo i 
poistaa, emme edes vakentaa. ja lkimaibta lampokukkaa voimme 
vakentaa »kuivattamaUa)> polttoaineemme. Polttoaineen k u i -
vuus onkin k y v i n tarkea tek i ja polttoaineen arvon maaraa
jana. 

Suomen Hoyrykatt i laykdis tyksen kertomuksessa vuodelta 
1913 siv. • 18 on vars in k a u s k a graafillinen esitys polttopuit-
ten kosteuspitoisuuden j a vas taavan lampoarvon r i ippuvai -
suudesta. 

Uitetun j a k y v a n i lmakuivan puun vesipitoisuudet ovat 
edellisen n . 65 % j a jalkimaisen n . 15 % . Vesipitoisuuden v a i h -
dekessa naitten rajojen v a k k a , vaiktelevat vastaavat lampo
arvot va l i l l a 1150-—3650 kgrkaloria. 
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T a m a n jalkeen luomme paapiirteisen sUmayksen- meidan 
maassamme saatavissa olevien kiinteitten polttoaineitten 1am-
poarvoihin. TaUoin astnu ensiksi esiUe kysymys 

Rydityessamme tarkastamaan eri puulajien taloudellista 
arvoa niitten lam^monkeMtyskyrvyn perusteeda, tul isi ottaa 
liuomioon h y v i n k i n mcnet seikat tutk i t tavan puuainekseii l a a 
dusta. Tassa suliteessa cn t ietysti tarkeimpana teki jana itse 
puulaj i . Vahemman tarkeana teki jana voimme mainita esim. 
sedaisen seikan k u i n puun ian. Kui tenkin on puundka •— jos 
ei ole kysymyksessa a ivan lakoandstdassa oleva pun —• 
verrattain pieni teki ja lampoarvon muuttajana sinne ta i tamie; 
j a k u n v ie la kaytannon kannalta ikamaaraykset tuottaisivat 
l i iakis ia menoja, jopa vaikeuksialdn,, rdin voimme jattaa i k a -
kysymyksen tassa kuomioon ottamatta. Rajoitumme vain 
.*terveisiin» puikin. 

Koskettelemme seuraavassa paaasiassa meika yleisimmin 
kayte ty i ta puulajejamme, koivua, m a n t y a j a kunsta. 

A i v a n vdmeaikuiset tutkimukset ovat muuttaneet kas i 
tyksemme er i puulajien lampoarvosta. Ldtamme takan tau lu -

-kon (taulu I ) , josta k a y i lmi v a n k a kasityksemme eri-puulajien 

K r i p u n 1 a j i e n l a m p o a r v o s t a . 

• lampoarvosta: Taulukko I ^ ) . 

Puulaj i 

Ka lor i -
metrinen 
lampo

arvo 
kal:eis.sa 

Vaikuttava lampSarvo vesipitoisuuden ollessa: 
qO/o 20 "o 30"/" 40 "/o 

K u u s i 
Manty 
K o i v u 

4620 
4810 
4370 

4290 
4470 
4160 

3310 
3460 
3210 

2820 
2950 
2730 

3330 
2440. 
3360 

)̂ Y r t . B e r g s t r o m & W e s l e n , Om trdkolning, Stockfiolm 1915, 
siv. 253, taulu X X X . 
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Itse asiassa poikkeavat esittamamme taulukon- antamat 
vastaavat arvot hyy'm. vahan toisistaan. Taulukkomme n iu -
kaan oHsi kuitenkin suurin lampoarvo maimyka, sitten k u u -
sella j a viimeiseksi vasta koivuka, k u n ovat kysymyksessa y k t a 
suuret painomaarat eri puulajeja. Uusimpien tutkimusten 
perusteella nay t taa kuitenkin olevan ni in, etta eri puulajien 
lampoarvot painoyksikkoa kokt i ovat samat, kun vaan vesi 
pitoisuudet ovat samat. E s i m . kosteuden ollessa 30 % on vas -
taavana lampoarvona.eri puulajedia 2,900 k a l . )̂ 

EdeUa ovat kysymyksessa lampoarvot painoyksikkoa kokt i , 
A i v a n toisenluontoisiksi k a y v a t sukteet kun ovat k y s y m y k 
sessa t i lavuusmitat . E r i puulajien ominaispainotkan ovat eri 

• 

suuret, ko ivun == 0,64, mannyn = 0,52 j a kuusen = 0,47 kos
teuden ollessa 25 % . 

Pui takan ostetaan yleensa tilavuuden mukaan. Tal lo in 
on luonnolksta, etta se puulaji , joka on raskaampaa, tuo m u 
kanaan suuremman lampopaljouden. Polttoaineen arvon maa
r a a j a n a tulee ennen kaikkea oka sen kalorimaaran, jonka pol
te t tava aine kykenee antamaan. Ond-cyUa ymmarrettavissa, 
etta lampoarvoon perustuva kinnoittelu ei ole vie la pitemmaUe 
kekittymyt k u i n missa ne n y t on. Kokemus on takan asti •— 
taytyry myontaa .— jotakuinkin paikaUeen maarannyt eri puu
lajien arvon polttoaineena. T a m a kokemusperainen maaraa
minen on tietenkin ollut sumndttaista, mutta se on kuitenkin 
joktanut halkometsaan menijau iskemaan kirveensa koivuun. 
Tieteen antamat tulokset joktavat kalkomiekemme samaan 
tekoon. 

K u n ostamme polttopuumme painon mukaan, voimme 
niista painoyksikkoa kokt i maksaa saman kinnan, olkoon k y 
symyksessa m i k a puulaji tahansa. 

-) Smmsn HoyryhattUayhdistyhs''ii Kpriomns v;lta 1913, siv. 81—82 
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Jos siis ostamme kiloi i puuta, malcsamme si ita a mk, olkoon 
-puulaji m i k a tahansa, kunhan v a i n kosteuspitoisuus on sama. 
Jos s i ta vastoin muutamme painon vastaaviksi tilavuusmitoiksi, 

-saamme a mk: l la 
I•Coi^'upuuta 1/0,64 = i>56 dm^:a 

"mantypuuta 1/0,52 ==' 1,92 „ 
..' - ' kuusipuuta 1/0,47 — 2,13, ,, 
• . Nain ollen saamme - maaratyl la rahamaaralla kuutiottain 
mitattuna ko ivu- , manty- j a kuusihalkoja suhteessa 

52 ; 64 : 71: 

Vastaavat knutioj 'ksikon hinnat suhtautuvat toisiinsa 
kuten ^-— 

64:52:47,^ 

eli siis kuten puulajien ominaispainot. 
• Jos siis koivusylesta maksamme Smk. 64; —, kannattaa 

mannysta maksaa Smk. 52: — j a knusesta Smk. 47: —. 
Onhan luonnolksta, etta esittaraamme numerot eivat luon-

teeltaan ole absoluuttisia, si l la vaikteleekan samankin puu
la j in ominais-paino jossakin maarassa, v a i k k a k i n vesipitoisuus 
on sama. .Suomen Metsankoitoykdistys Tapion julkaisussa 
»Halot j a metsamme» luvussa »Halkojen polttoarvo* ilmoite
taan )̂ koivun, mannyn, lepan j a kuusen lampoarvot jar jestyk-
sessa seuraaviksi, 

- • 126; 100; 95; 89. 

K o s k a polttopuitten kanssa lakeisessa ykteydessa ovat 
ni ista valmistetut 

P u u k i i l e t , 

n i in on paikaUaan mainita ni istakin niuutama sana. 
P u n k u k a kaytetaan teolksuustarkoituksdn 11. s. akjoki ikna 

(pajakiikna). Kidtenkaan ei ndta valmisteta yksinomaan tata 

) Si?-. 21. Tassa on mannyn lampoarvo pantn mielivalt'-.isesti = 100. 
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tarkoitusta si lmalla pitaen, vaan sivutuotteina saadaan ndnkin 
tarkeat tarveaineet k u i n terva- ja tarpatt i . Naihin sivutuottei-
sdn emme laliemmin koske. Meidan tehtavamme tassa on 
v a i n tarkata symtyneen polttoaineen lammonkeldtyskykya, 
sen lampoarvoa. 

E r i t t a i n tarkea teldja puuldilen laatuun nahden on se 1am-
potila, jonka alaisena hidlytys tapahtuu, hiil lytystemperatuuri. 
T a m a n seikan valaisemiseksi esitamme tassa taulukon I I . )̂ 

-Tank I I . 

Hiil lytystem
peratuuri 
C-asteissa 

Puuhii l i sisaltaa: Puuliiilen paino-
"/oalkuperaises-
takuivastapuu-

aineesta. 

Hiil lytystem
peratuuri 
C-asteissa 

Hi i l ta V e t y a Happea 

Puuliiilen paino-
"/oalkuperaises-
takuivastapuu-

aineesta. 

Hiil lytystem
peratuuri 
C-asteissa 0/0 

Puuliiilen paino-
"/oalkuperaises-
takuivastapuu-

aineesta. 

200 52,3 6,3 41.4 . 91,8 
250 70,6 5,2 24,2 65,2 
300 73,2 • 4,9 21,9 . 51,4 
400 77,7 4,5 18,1 40,6 
500 89,2 3,1 6,7 31,0 
600 92,2 2,6 5.2 29,1 
700 92.8 2,4 4.8 •27,8 
800 95,7 1,0 3,3 26,7 
900 96,1 • 0.7 3,2 26,6 

1000 95,6 • 0,5 2,9 26,8 
IIOO " 96,4 0,4 3,2 26,1 

Taulukon ilmaisemat tulokset on saatu hidlyttamada k u u s i 
puuta retorttihiiUyrtyksella ka37ttam.alla pienta skaalaa. A n a -
lyyssitulokset on i lmoitettu hiik3d:ystemperatuurin vaihdekessa 
200—iiD0° :seen C. Ttdokset eivat luonnokisesti ole tarkalleen 
samat k u i n ne, j o tka saataisiin kayrttamaka suurta mii lua. K u i 
tenkin on tada . taulukoka tieteeffinen arvonsa. Se osoittaa: 

^) Om trdkolning, siv. _i«9. 
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1. K u n hiil lytystemperatuuri kasvaa, ni in puulnilen h i i l i -
pitoisuus snurenee samaUa k u n sen vety - j a happipitoisnus 

"pienenee. 
2. Puuhii len hiitipitoisuus kasvaa suhteelksen nopeasti 

' temperatuurialueeka 250°—456°. 
3. Puuki i len kiilipitoisuus muuttuu k y v i n v a k a n k u u l i ik -

lytystemperatuuri on y l i 800°. 
Viela osoittaa taukikko, etta k u n kiikyty^s tapaktuu ak ia i -

sessa lampotilassa, saadaan suuri maara puukii lta, mutta k i i k -
pitoisuus sen si jaan on sdna akiainen. 

Mi i lu - j a uunikii len kemiakinen kokoomus poildceaa jon-
kunverran edeka esitet3m taulukon antamista arvoista. M i i -
luissa toimitetaan kiillyrtys y l imalkaan korkeammassa lampo-
tdassa k u i n unneissa, josta "seikasta taulukon I I antanden t u -
losten mukaan voidaan paattaa, etta miduldilen kiikpitoisnus 
on suurempi kuin uunikii len. 

Muodostamme takan vertai lun' vuoksi kaks i taulukkoa, 
I I I j a r v , parin laajemman taulukon mukaan. )̂ 

T a u l u I I I esittaa analyyssituloksia ndiluhidesta, taulu I V 
-uurdhidesta. 

T a u l u I I I . 

Valmista-
mistapa. Raaka-aine. 

PuuMilen sisallys "/oteissa. 

Valmista-
mistapa. Raaka-aine. 

; Hii lta V e t y a 
Happea, 
r i k k i a 
y. m. 

T u h k a a 

Tuoreita man-
Rimandi lu nynrimoja 92,3 2,5 4,4 0,8 

>) . 93,3 2,2 3,8 0,6 
} } i} 93,8 2,3 2.8 1,1 

Itagotamulu K u i v i a ptdta 92,5 2,3 4,5 0,7 
91,3 2,6 5,3 0,8 

•) Om irdholning, siv. 192—193. 
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T a u l . I V . 

{ Puuhiilen sisallys *'/o;eissa^ 

Valmista -
mistapa Raaka-aine i 

i HiUta 
i 
1 

V e t y a 
Happea, 
r ikkia , 
y. m. 

T u h k a a 

Putk ivaunu- Tuoreita m&n.-
• 

uuni nynripoja i 84,5 4,1 10,4 1,0 
.? J •>} : 83,8 3,6 11,6 X,0 
}} ^ 81,5 4,1 13,4 1,0 
}) K u i v i a puitai; 79,3 5,1 15,1 0,5 

}> .> 1 82,0 3,7" 13,2 1,1 

K u n vertaamnre molempien taulujen Hi l isarakkei ta to i 
siinsa, huomaamme, miten miiluhiil i osoittaa korkeampaa pro
senttia k u i n uunikul i . 

T a u l u n I I I esittamat kikiprosentit yks in ovat suuremmat 
k u i n vastaavat k i i k - j a vetyprosenttien summat taulussa I V . 

Numeromme toteavat, etta mi i lukik i on t iuniki i l ta arvok-
kaampi . • . - . 

Jos sus puuhiil ia ostettaessa ei senraa mukana anak'-yssi-
todistusta, on ainakin tarkeata tietaa, mi ta hiikyrty'smetoodia . 
on valmistettaessa ka.j'tetty. ' - -

K o s k a lampoarvot eri puuknldajeika vaiktelevat kyv ink in 
suuresti , n i in emme tasa esita mitaan maaratty ja kidilajeja 
koskevia lampoarvoja. J o t t a kuitenkin saisimme jonkunmoi-
sen kasityksen puukiden lampoarvosta, ni in laskemme takan 
kayttamal la Dulongin kaavaa, muutamia lampoarvoja tau lu 
kon I I antamien analyyssitodistusten perusteella. Tal loin on 
kuomattava, etta kysymyksessa on vesivapaa puukidi. Tu lok -
sina saadaan: 

HiiUyrtystemperatuurin oktssa 250° C 6458 k a l . 
„ 300 „ 6668 „ 
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Hiillyrtystemperatuiirin ollespa 250° 400 "C 7031 k a l . 
„ 500 „ 7995 

' „ 800 „ 7938 „ 
- • „ 1000 ,,7853 >, 

K u n vertaanune keskenaSn saatuja lukuja kuomaamme,-
etta k u n Inikytystemperatuuri on y l i 500"' C, lakenee vesivapaan 
puukiilen lampoarvo absoluuttisen kiilen lampoarvoa. 

E r i t t a i n suuren merkityksen polttoainekysymyksessamme 
tulee todennakoisyyden mukaan k y v i n k i n lakeisessa tu leva i -
suudessa saamaan 

. P o 1 1 1 o t u r V e, 

j a siksipa kasittelemme tassa polttoturvekysymysta v a k a n 
laajemmin. 

Poljfctoturpeen kaytanta ei ole ni inkaan uutta kuin ndta 
si i ta y l imalkaan luukaan. Meidan maassamme sen kajrtanta 
on tosin vasta alkamassa, mutta jo varkais ina aikoina voidaan 
s i ta tavata metsattomissa seuduissa asuneilla kansoika. Jo 
Plinius" vankempi esittaa teoksessaan »Historia naturaks» m i -
tenka ckaukit — E m s i n , Weserin j a E l k e n marskimaika asunut 
kansa — »ottivat kas in turvetta, .kuivasivat sen tuulessa j a 
k a y t t i v a t t a t a maata polttoaineena keittaakseen ruokansa j a 
lammittaakseen" pokjatuulen jaykistamia jaseniaan». Ruot 
sissa tavataan turpeen kaytantaa polttoaineena jo pari kolme' 
vuosisataa sitten. ' • " " ' " • 

Alkuperaisessa muodossaan kaytetaan polttoturvetta k a p -
paleturpeena (pistoturpeena). 

Jalostetussa muodossa. esiintyy polttoturve turvepulve-" 
r ina , turvebriketteina j a markakiikyrtysturpeena. Vdmeiseen 
r y k m a a n voimme k i t t a a xdela turvekaasun. — -

Meidan maassamme ovat kaytannossa v a i n pistoturpeet, 
turvepulveri j a turvebriketit . 
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Jotta raakatnrve olisi kelvollista valroistettavaksi layvaksi 
polttoturpeeksi, tulee sen tayrttaa seuraavat eMot: 

Vast'ikaan nostetun turpeen pitaa oka ilmassa pian mus-
tuvaa suopamaista massaa, joka massa on sita parempaa mita 
maatuneempaa se on. Sen pitaa olla kelposti eri muotoikin 
muodostuvaa ollen kuitenkin kimmoista. Sen tulee kelposti 
pudistettaessa luovuttaa vetensa: luovutettu vesi ei saa oka 
kirkasta eika varitonta, vaan ruskeakkoa. Se on kasiin ja tyo-
kaluikin kelposti takertuvaa ja varjaa ne ruskeiksi. Vardtaan 
on polttoturve tummanruskeaa. 

vakemman maatunutta vaaleanmskeaa, vetensa kirk-
kaana ja varittomana luowttavaa turvetta kayrfcetaan turve-
pekkun valmistamiseksi. 

Polttoturpeen tarkeimpana osana ovat sen orgaardset eli 
palavat aineosat. Elementaarianalyryssin mukaan sisaltaa 
orgaaninen osa kiilta, kappea, vetya, vakan typpea ja jonkun-
verran rikkia ja fosforia. 

Elementaarianalyyssit eri turvelajeike .osoittavat kuiten
kin kyvin vaiktelevia lukuja riippuen maatundsasteesta ja 
turpeen muodostaneen kasviosien luonnosta. 

Turvetta kasittelevassa kirjakisuudessa tavataan kyvinkin 
usein vaite, etta kaikkien turvelajien orgaanisella aineosaka 
olisi samaprosenttinen kokoomus. Uusimmat tutkimukset 
osoittavat taman vaitteen kuitenkin vaaraksi. )̂ 

Osoitteeksi, ndtenka eri turv^elajien lampoarvot saattavat 
vaikdeka, otettakoon takan Lader'in ja Wilk'in lampoarvoja 
ilmoittavia lukuja eri turvelajeika maatumisasteen vaikdeUessa 
keikon ja kyvin maatuneen turpeen vakka: )̂ 

Om hrdnntorv, siv. 169. 
2) Om hranniorv, siv. 171'. 
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valkosammalturve 4600-.—5700 k a l . 
ruskosammalturve 5200—5600 „ 
ruokoturve ' 5300—5700 „ 
saraturve 5500—6000 

Ilmoitettit kalori luvut tarkoittavat kalorimetrisia. lampo
arvoja j a ovat ne maaratyi: vain turpeen orgaanisen aineosan 
painoyksikkoa kokt i . 

lyuvut ovat k y k a k i n r i i t tav ia osoittamaan eri soitten eri 
suurta arvoa polttoturpeen raaka-ainelakteina. 

Ruots in Suovkjelysykdistyksen kemiakiseka laboratoo-
rioka v v . 1904—8 tekdyissa 425 polttoturvekokeessa vaiktek-
v a t orgaanisen aineosan kalorimetriset lamp6a,rvot eri kokeissa 
4854:sta-—6i93:een j a k a i k k i e n kokeitten keskiarvo ok 5473 
k a l . . . . • 

E d e k a esitety^ luvut ovat laadultaan. teoreettisia. Ne 
eivat r isal la aineen todekista va ikuttavaa lampoarvoa, vesi - j a 
tukkapitoisuudet k u n ovat jatetyrt kuondoon ottamatta. Mutta 
ne ovat kyUakin rut tav ia osoittamaan, etta eri turvelajedla on 
eri lampoarvonsa; j a onkan tama luonnokista, koska kerran 
pa lavaka aineosaka saattaa oka eriprosenttinen kokoomus. 

T u r v e t t a ostettaessa on nainoken tarkeata, etta mukana 
senraa analyryssitodistus. T u r v e t t a ostettaessa ykdesta j a 
samasta tektaasta on r i i t tava v a i n kertakaikkiaan armettu 
analyyssitodistus j a vastaava lampoarvo. Tako in on tarkeata 
tuntea v a i n aineen vesi - j a tukkapitoisuudet, jokoinka kelposti 
voidaan laskea turpeen todelknen arvo polttoaineena. 

Vedettoman turpeen lammonkekityskyvyn luokittelee V a l l -
gren seuraavalla tava l la : )̂ 

H y v i n korkea lampoarvo; 5500—5700 k a l . 
korkea „ 5200—5400 „ 

Om brdnntoTV, siv. 175. • 
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keskinkertainen- lampoarvo 4900-—5100 k a l . 
alhainen „ 4600̂ —-4800 „ 
hy'vin aUiainen - 4300̂ —-4500 „ 

Ruotsin Suoviljdy'Sylidistyksen laboratoorioUa v . 1904 
tehtyjen turveanalyyssien mukaan vaihtel i i lmakuivan turpeen 
va ikut tava lampoarvo va l i l la 2235—4307, keskiarvon ollessa 
3463 kal. j a V . 1915 vaihtel ivat vastaavat arvot valtUa 2487-— 
4217, kesldar^ron ollessa 3640 kal. ICeskiarvot ovat, kuten 
nahdaan, jotakuinkin tarkalleen samat. 

H y v a n i lmakuivan polttoturpeen normaadnen lampoarvo 
on pyoristetyin luvuin n . 3500—3600 k a l . )̂ ^ 

Bdeda esitetyt kokeet ovat k a i k k i tekdyt kappaleturpeella. 
•Raakatnrve esiintyy tekdastuotteina turvejaukeena j a 

turvebriketteina, K o s k a ne kuitenkin ovat samaa tuotetta 
eri muodoissa, ndn r i i t taa kun kasitteleinme va in turvebriket-
teja. Kasittelemme O. Y . Polttoturpeen valmistamia turve-
briketteja vSuomen Hoynrykattdaykdisty'-ksen kertomusten m u 
kaan. Muodostamme niitten mukaan t a k a n taulukon (taul.V) 

T a u l . V . 
1 

• Vesipitoisuus 
0/0 

Tuhkapitoisuus 
»/o 

Palavia aineosia i 
< O o i 

Lampoarvo 
(kal). 

6,3 4,7 89,0 \ 4746 
22,4 4,0 73,6 i 3930 
18,6 - 4,2 77,2 1 4140 

Taulukkomme esittaa tulokset va in kolmesta na3i;teesta. 
Vesipitoisuuden ollessa 6,3 % kokoaa lampoarvo 4746 kaki in 

-'•) Om brdantor-ii, siv. 74. 
^) Vuosikertn 1913, siv. <S6 ja viiosik.- ig i f . siv. 74. 
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k u n s i ta vastoin lampoarvo py^alityy 3930 kak i in vesipitoisuu
den okessa 22,4 %. On kuitenkin epataloudekista kuivattaa 
briketit perinpokjin, jotenka on ty5d:yndnen tuokon aUiaisem-
paan lampoarvoon. - " 

Vertai lun vuoksi . kuomautettakoon tassa etta i tonni tur 
ve brikettej a, joitten vesipitoisuus on n._ 20 % , vastaa 3-—-3,2 
m^:a kui\da koivukalkoja. ' ' ) 
- - Pai ts i vesipitoisuutta, on erikoisesti turpeen arvoa poltto
aineena alentamasa my^oskin tukkapitoisuus. K u n tiedamme, 
etta t u k k a on se palamaton osa, joka polttoaineesta j aa jaleke, 
ni in y^nimarramme, etta se jokaiseUa prosentiUaan vastaavasti 
vakentaa polttoaineen palavan aineosan maaraa. Turpeeii 
tukkapitoisuutta arvostellaan seuraavasti: )̂ ^ 

aikainen tukkapitoisuus i—-3" % 
: keskinkertainen ,, ' 4—6 ,, 

jokseenkin korkea ,, 7—9 ,, 
k y v i n „" ,, 10—12 ,, 
tavattoman - „ ,, 13-—15 ,, 

H y v a n polttoturpeen ektona tukkaan nakden on, etta se 
ei sisaUa sita enempaa ku in 5-—6 % . 

Olemine edeka kasitekeet kysymysta polttoaineittemme 
lammonkekitysky^ysta, niitten lampoarvoista. N y t on edes
samme kj'-symys 

P o l t t o a i n e e n t u o t a n t o k u s t a n n u s t e n j a 
l a m p o a r v o n v a l i s e s t a s u k t e e s t a . 

Polttoaineelle asetetaan yleensa seuraayat ekdot: 
I . S i t a pitaa oda ndn paljon saatavissa, etta saanti j a k a y 

tanta ox^at keskenaan sopusoinnussa. 

'•)-Vrt. Suom. Hoyrykattilayhd. Kertomusfa vU. 1915, siv. 67. 
Om brdntorv, siv. 16.-).. 
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2. Sen Jtiankintakustannussumman tulee oUa suliteeUinen 
sen arvoon polttoaineena. 

3. Sen t a y t y y olla tavalHsissa olsuliteissa palavaa synnyt -
taen palamistuloksina HUiliappoa j a vesihoyrya, j a jaleUe j a a v a 
t u t k a m a a r a ei saa olla" suhteettoman suuri. 

Ensimainen j a kolmas ehdoista t a y t t y v a t useimmissa 
tapauksissa. 

Toinen ekto, etta polttoaineen kankintakustannusten sum-
.man tulee oka sukteekinen aineen arvoon polttoaineena, tayrtyry 
v ie la . verrattain karvo in riippuen kaytannokisista kankaluuk-
sista. A^'aikuttavimpina tekijoina ovat tyo - j a kuljetuskustan-
nusten vaiktelut . 

Nama kaytannokisten selkkain maaraamat kinnat ovat 
usein epasuktaiset suken luonnolkseen kintaan, joka on suk
teekinen aineen palamislampoon s. o. sen k y k y y n kekittaa 
lampoa. 

SuuriUe teokisuuslaitoksille, joissa polttoaineitten tarv inta 
on tavattoman suuri, on polttoainekysymyksen jarjestaminen 
vars in tarkea tektava, ne kun kelposti epasuktaisten kintojen 
takden saattavat menettaa k y v i n k i n snuria sumnda. vSukteel-
lisesti koskee t a m a niyoskin pienempia kulutta j ia . 

H i n n a n maaraajana tulee ennen kaikkea oka sen kalori 
maaran, jonka poltettava aine kykenee antamaan. Ajate l -
kaamme esim. kotitaloutta, eiko sikoin oksi varmempaa mak
saa puusylesta sen sisaltaman kalorimaaran mukaan! 

Polttoaineen raka-arvon j a lampoarvon vaksen sukteen 
voimme ajateka esim. seuraavasti: 

Kasittelemme esim. jotakin Mvikiddajia. - Olkoon sen 
k i n t a a rok. tonnilta. T a m a n kinnan maaraavat etupaassa tyo-
j a raktikustannukset . Olkoon tftman kidi laj in lampoarvo k 
kaloria (kdogrammaa kokt i ) . Tako in tulee 1000 k k a l . maksa-
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a - -
maan. a mk, ja y k s i kalori ^^^^ -^mk. Jos n y t lampoHnnan 
laskemme tuhatta kaloria koMen, saamme jos lampoMnta 
merkitaan = 1th-

Lh = ~ mk. 

Ede l la esitetyn ydtalon maaraamaan tulokseen ennen pit
k a a n j o M u t a a n , sdla- onhan luonnoUista, etta polttoaineen 
tarv i t s i j a t , esim. teoUisuudessa laskevat koneittensa toindtta-
m a n tyon rahaksi , tyon, joidra alkuna on kayte tyn poltto
aineen kalorimaara. Mita. suurempi kalorimaara polttoaineesta 
saadaan, s i ta enemman si i ta kaimattaa maksaa. 

K u l u t t a j a n tidee k a y t t a a s i ta polttoainetta, j oka antaa 
sukteen 

a/k • • 

makdolksimman pienena. Sukteessa on a kuluttajan osto-
k i n t a tonnilta. On luonnokista, etta sukde a /k k i k k u u verrat
t a i n aktaitten rajojen valdla ; kdpadun vaikutuksesta nama 
ra ja -arvot y k a lakenevat toisiaan. K u n polttoaineen ku lut -
t a j a kimnipitaa edeka esitetysta sukteekisuudesta, va ikuttaa 
k a n osaltaan yleiseen polttoaineitten kintojen tasaantundseen. 

Huomautettakoon tassa, etta k a i k k i a polttoaineita ei voida 
edukisesti ka3d;taa samaan lanunitykseen. Vo i tapaktua, etta 
suuremman lampoarvon omaava polttoaine voi aikaansaada 
vakemman mekaanista tyota k u i n y k t a suuri maara poltto
ainetta, j oka on alkaisempi lampoarvo. Tal lo in ratkaistaan 
hoyrytyskokeika mi ta polttoainetta kuUoinkin on edukisinta 
k a y t t a a . • " 

Mita edeka on esitetty polttoaineen tuotantokustannusten 
j a lampoarvon vaksesta sukteesta ei kidtenkaan viela lakimain-

h A u f li j i u s c-r, Vorlesungen Uber Brennstoffkunde; sir. 52. 
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kaan pida paikkaansa. ' K e h i t y s on kyUa kulkeva sdhen suun
taan. " ^ , • _ , 

Teemme^ttmanjalkeen lyhyesti selkoa seka tuotantokus
tannusten etta lampoarvon maaraandsta ~ 

P o l t t o a i n e i t t e n . h i n t a s u h t e i s t a . 

On luonnoUista, etta ei ole, esim. metsataloudessainme,, 
johduttu maaraamaan polttopuitten hintoja niitten lammon-
kehityskyvym perusteeda. Kokemus on k y d a osoittanut toisen 
pmdajin toista arvokkaanunaksi lammitysaineena j a hinnoit-
telu on k jd lakin snnnnilleen sen mukainen. Mutta hinnoittelu 
ei kuitenkaan ole yksinomaan lampoarvosta ri ippuvaa, v a a n 
ovat sdhen vaikuttamassa muutkin- seikat, joista etupaassa 
voidaan mainita h a k k u u - j a vetokustannukset. Tyokustan -
nukset yleensa ovat olleet paatekijoina polttoaineitten hinto
jen m a a r a a j i u a . ' 

k'eidtsen hinnoittelee eri polttoaineet seuraavasti:^) 
K u n hakatut havupnut maksavat sylelta 28 mk, koivuptrut 

35 mk, turve.tonnilta 28 ndc j a k iv ih i i l i hehdolta 3,5 mk, ndn 
saadaan laskujen avuda TOO,OOO lampoydcsikon hinnaksi, ostet-
tuna: 

havui)uissa 92,5 pn. 
koivupidssa 98,0 ,, ' 
polttoturpeessa 78,8 „ 
kivihidessa . 67,3 „ 

Naitten hintasuhteitten mukaan tulee lamj)o ostettuna 
koivuhaloissa huomattavasti kall i immaksi ku in muissa aineissa-
ostettuna. Polttoturve esdntyy puihin verrattuna vars in edul-
dsessa valossa. I^ampo kivilddissa ostettuna tulee jdeensa 

^) Om brdnntorv, siv. 208—g. Huutaiiime lianen kayttamansa Ruotsin 
rahan Suomen rahaksi, kurssina 140 looilta. 
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halvemmaksi kuin muissa kiinteissa polttoaineissa, (normaali-
aikoina). 

Jos tunnetaan jonlcun polttoaineen vaikuttava lampoan^o, 
niin voidaan jotakuinkin tarkasti maarata se kinta, joka vastaa 
jcbo,ooo Mmpoyksikkoa. Sonden on ta ta varten muodo.stanut 
grafidisen esityksen^). Esityksessaan lalatee Sonden alkuun kok-
sista, jonka kinnaksi kan Suomen rakaksi inuutettuna maaraa 
1,40 mk;. kekdolta. Hekto koksia taas sisaltaa 288,000 lampo-
yksikkoa, jotenka 100,000 lampoji-ksikon kiimaksi saadaan 

49 pa- • ' 
Koksikekdon kinnan asettaa kan abskissa-aksekke ja 

100,000 lampoy-'ksikon kinnan ordinaatta-akselike. Naitten 
-koordinaattien maaraama piste on suoralla, jonka jokainen 
piste vastaa maarattya koksikekdon ja vastaavaa 100,000 1am-

•poyksikon kintaa. Jos esim. koksikekdon kinta on 2 mk, on 
, 100,000.lampoyksikon kinta 70 pn. 

Samaa menetelmaa kayttaen saadaan vastaavat suorat-
kaildke' mudlekin polttoaineiUe. 

Mutta naiden laskelinien avulla voimme esittaa ei ainoas
taan saman polttoaineen myjmtiyksikon ja vastaavan 100,000 
lanipoyksikon kintojen keskenaista riippuvaisuutta, vaan myos 
ne eri. polttoaineitten myyntiyksikkojen kinnat, jotka vastaa
vat samaa 100,000 lampoyksikon ddntaa. 

Jos panemme 100,000 lampoyksikon hinnaksi 10 pn, niin 
saamme maksaa: 

koksista • Snik. 1,43 kekdolta, 
turpeesta „ 18,50 tonnilta, 
knusipnusta • ,, 21,25 sylelta, 
mantypuusta „ 22,25 
koivupuusta ,, 25,25 

) Sondin, Forhrdnningsldra, siv. 39. 
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Tuotantomenetelmiin j a luonteeseen n a M e n voimme polt
toaineet j a k a a eri ry l imi in . Yhtalaiset tnotantomenetelmat j a 
luonne on y l i taa l ta esim. polttopuulajeiUa, toisaalta k i v i H U i -
lajei l la. 

Yleensa voidaan sanoa, etta niitten polttoaineitten, j o tka 
luonteensa j a tuotantomenetelmien pernsteeka knulnvat s a 
maan rykmaan, tuotantokustannusten maaraamat kinnat ovat 
jotakuinkin sopusoinnussa lampoarvojen" maaraamien Idntojen 
kanssa; esimerkkeina maiidttakoon: media puulajit , muuaka 
k iv ik idda j i t . 

E r i r y k m i i n kuuluvia polttoaineita verrattaessa samalla 
tavaUa keskenaan, ei paasta lakeskaan sopusuktaiseen tuo
tantokustannusten j a lampoarvojen keskenaiseen r i ippuvai -
suuteen. T a k a n ovat syina erilainen ty i j tekni ikka, tuo-
tantopaikan rajallisuus j a ennen kaikkea lampoarvojen kovio, 
suuri ero . - K u n vertaamme keskenaan k iv ik id ia ja 'polttopldta 
naissa sukteissa, nun ymmarramme vaitteemme kelposti. 



Suomen teoUisuustilastosta.. 

Kirjoittanut 

Niilo Kdrhi. 

' • I . - • 

Teollisuudella ymmarretaan kansantalondessa yleensa sita 
tuotantotointa, jonka tarkoituksena on raaka-aineiden muodon 
muuttandnen eli uuden jalostaminen. Siten kasitettyna ovat teol
lisuuden vastakoktia alkutuotanto- eli raaka-aineiden kankinta , 
kauppa- j a kuljetustoind, persoonalkset palvelukset seka v a k u u -
tustoind. • . • , • 

Teokisuuskasitteen tarkka rajoittaminen tuottaa ladten-
k u i kieltamatta vaikeuksia. Nimenomaan on vaikea vetaa j y r k 
k a a ra jaa teokisuuden j a alkutuotannon valdle. ••JaUdmaiseen 
lasketaan usein mjbs samassa kikkeessa suoritettu tuotteiden 
ensimainen raaka valmistus. Maanvil jel i ja suorittaa samalla 
vd jan pumnin j a pukdistandsen, kedelmien kuivaamisen, mai -
don valmistamisen voiksi j a junstoiksi, peka-vien loukuttandsen 
j a kakdoindsen, usein \dela kekraamisen j a loitomisen, mutta 
v a i n sdloin, knu'sekainen raaka-aineiden muodon muuttandnen 
vaat i i omaa, paalukkeesta eroitettua taloudelksta orgairisatiota, 
pukutaan maatalouden sivuteollisuudesta. Aktaammassa 
merkityksessa on maatalousldkkeessa snorite-ttu maidon v a l 
mistus ta i kelnaaminen. y k t a h y v i n teokista toimintaa ku in 
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samallainen tuotaiitotoimi silloin, Inin se suoritetaan itsenaisissa 
yrityksissa. Tois in on la i ta puutarhanlioidon j a sellaisten per-
soonallisten palvelusten j a pulidistustoiden ku in parturin, kalier-
ta jan , saunottajan j a nuodoojan, jo tka myos usein lasketaan 
teollisuuteen kuuluviks i , sentakden etta ne aiemmin, ovat olleet 
ammattikunti in jaettuina kikuisien muiden itsenaisten teoki-
suuskaarojen qkeka j a vie la tata n y k y a ovat teollisuusjarjestyk-
sen alaisia E n n e n kaikkea tuottaa teokisuus-kasitteen maa-
rittelylle vaikeuksia vdme vuosikymmenina dmaantunut lop-
pumaton liikkeiden erikoistundnen. Seiitakden ollaan pakotet-
t u j a monesti luopumaan y^ksityisista teoreettisista maaritel-
mista, sdloin k u n on tilaston avuka valaistava taloudellisen ela
man monimuotoisia ilmioita ^) . ' ' 

Jos siis jo itse teokisuus-kasitteen t a r k k a maarittely tuot
taa vaikeuksia, n i in vie la vaikeampi on selvasti rajoittaa sita 
alaa, jonka selvittelya on pidettava teoUisuustdaston tektavana. 
Onio teoUisuustilaston piiriin- katsottava kuuluvaksi koko se 
tuotantotoimi, jota ymmarretaan sanalla teolksuus? Jos vas -
taamme tahan myontavasti , silloin tulemme maaritelmaan, 
jonka Hesse esittaa^): »teollisuustdaston tarkoituksena on tutk ia 
nunieroiden avidla raaka-aineiden jalostamiseen kokdistuvaa 
tuotantotoiiita». Hessen maarittely ei kuitenkaan ole ainoa 
esitetty. Niinpa esim. Kollmann kasittaa teoUisuustilaston alan 
koko joukon laajemmin. Hanen ndelestaan on teoUisuustdas
ton »kasiteltava ainettajalostavia ek teolksia, ndn k y v i n tek-
dasmaisesti ku in kasityon tapaan karjoitettuja k ikke i ta j a t a v a l 
lisesti myos tavaranvaiktoa t . s. kauppaa j a kuljetustointa k a r -
joittavia liikkeita». 

1) K . B i i c h e r , ^GewerbcD. Art . Handworterbucli, der Staatswisseti-
schaften. 3. Auf]., Jena 1909, I V , ss. 847 j a jseur. 

2) A . H e s s e , Gewerhestatistik. 2. Aufl, Jena 1914, ss. i — 2 
8) H e s s e , m. t. s. 3. 
^) K o l i ni a n n , t/Gewerbestatistik*, Hdw. d. Stw, I V , s. 1006 ja seur. 
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• Yleensa on teollisnustilasto • useimmissa maissa viela s iksi 
lapsipuolen asemassa, etta on Ixyvm. ymm-ayrettavaa, ettei teol
lisuustilaston alan teoreettiseen selvittelyyn ole tu l tu k i inni t ta -
neeksi tarpeelksta knomiota. . T a t a - n y k y a kenevat Snomi j a 
-Ruotsi viela ainoat m a a t / j o t k a julkaisevat taydekisempaa teol-
ksuustilastoa-vuosittain. -Norjassa esim. kj^ka julkaistaan vuo-
tuista teoUisuustilastoa, m.utta va in sedaisista Idkkeista, joiden 
tulee tapaturmavakuuttaa tyovakensa. 13/8 1915 annettu 
tapaturmavakuutuslaki maaraa teolksuustilaston alan j a suu
reksi osaksi myos sen sisallon. Yksityiskoktaisempaa tilastoa 
julkaistaan va in joka viides vuosi. - ' " 

Yleensa on tyy-dytty v a i n - maara-ajoittaisiin teolksuustie-
dusteluikin, jotka usein v ie la on suoritettu muiden (vaesto- j a 

_^ammatti-)tiedustelujen ykteydessa. On ynamarrettavaa, etta ' 
. kun tiedustelut nain toindtetaan pitempien maara-aikojen kulut 
tua - ja - v ie la muiden tiedustelujen ykteydessa, ei ole pidetty 

_valttamattomana tarkoin rajoittaa tektavan puria. Mutta juur i 
.Ruotsissa j a meika. on tultu-s i lken kokemukseen, etta ndlloui 
teolksuustdastoa aiotaan julkaista vuosittaui on tarkoituksen-
mukaisinta- rajoittaa tektavan alaa. Vuotuisissa julkaisuisSa 
on katsottu ruttavaks i kasitel la ainoastaan s i ta teoUisen toimin
nan alaa, jota ymmarretaan tekdasteolksuudeka, j a sen si jaan 
kas i - , ko t i - j a kotitarveteokisuudesta toimittaa tiedusteluja va in 
pitempien maara-aikojen kuluttua. _ , ' -. ' • 

• K m i teolksuustdaston ala kasitetaan talla tavoin, on ensi
mainen tektava t ietenkin kasitteiden maarittely. Mita tarkoi 
tetaan kasiteokisuudella, mita. kotiteoUisuudeda, ndta kotitarve-
teoUisuudella, jotka k a i k k i on s-uljettava vuotuisen teolksuus
tilaston ulkopuoleke? Mika on oleelknen ero naiden j a tekdas-
teolksuuden valil la? • , 

^) Norges officielle statisiik, VI, 125. Uidiistristatistik for aaret 1915. K r i s -
tiania 1918. - - . . ' ' 

6 
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Naihin kysymyks i in on tuskin makdokista vastata maarit -
telyiUa, joita vastaan ei voisi tekda muistutuksia. Edessaolevdia 
ilndoiUa ei ole sita ki inteytta, joka tekisi makdokiseksi tays in 
selvan j a epaamattoman maarittelyn antamisen. Mutta ainoas
taan ra ja t ovat epaselvia. Kasitteiden keskeisimmasta s isal -
losta, sdta" ndka on tyrypiUista naike eri teokisuusmuodoide, 
okaan jo jotenkin yksimieksia. On kuitenkui ket i kuomautettava, 
etta olot eri maissa ovat silken maaraan erilaisia, etta mitaan 
jdeispatevaa, joka tapaukseen sinansa soveltnvaa maarittelya 
ei voida antaa. 

Koettakaamme ensinna 'maatiteka kotiteokisuus-kasitteen 
sisaltoa. Tarkoitamme sus kasitetta, jota vastaavat eri kiekssa 
sanat »Hausindustrie», dndustrie a dondcile», »domestic system», 
>diemindustri». Yksindeksesti pitavat nyky i s in kansantalous-
tietei l i jat tyypiUisena kotiteolksuutena sita teoUisen tuotannon 
la j ia , j onka vallitessa tyontekijat tyonantajan toimesta j a taman 
laskuun valndstavat tavaroita ondssa asunnoissaan ta i tyopa-
joissaan. -Talle kasityskannaUe, joka sus pitaa kotiteoUisuutta 
desentralisoituna suurldkkeena, asettuivat jo Schwarz^) j a 
Marx^) i86o-luvun lopuUa seka sitten SchmoUer ®) ]aSombart^) 
1890-luvun alussa. Vi imemaki i t tu on viela 1911 julkaisemas-
saan esityksessa )̂ pysynj ' t melkein sananmukaisesti aikaisem-
massa maaritelmassaan, mutta on kuitenkin ,vaiktanut sanan 
»Hausindustrie» sanaau »Verlagssystem» (kustannusjarjestelma). 
Periaatteessa Sombartin kannake asettuu myos Biicher, joka -
ei kui tenkaan identifioi kotiteolksuuden j a kustannusjarjestel-

•*•) Die Betriebsformen der modernen -Grossindustne, Zeitsctrift fiir die 
gesammten Staats-wissenscliaften, 1869, X X V , s. 546, 616.'' 

^) Das Kapital, I , 6. Aufl. , 1909, s. 427. 
2) Die geschichtliche EnfwicMung der Unternehmung, SchmoUers Jahrtuch , 

X I V . 4. 1890, s. 23. . -
*) *Hausindustriep, art. Hd-w. d. Stw., I . Aufl., 1892, I V , s. 418—441. 
5) »Verlagssystem>>, art. Hd-w. d. Stw., 3. Aufl. 19x1, V I I I , s. 233 j a seur. 
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mSn kasitteita, vaan pitaa edellista ainoastaan jalkimaisen 
tyosuliteena. 

Tahan saakka ovat kansantaloustietedijat sus yksimielisia. 
Erindelisyytta syntyy vasta sdloin, kun on ratkaistava, onko 
pidettava kotiteokisuutena sellaista tuotantomuotoa, jokoin 
tyontekija tyoskentelee samoissa ulkonaisissa olosnkteissa kuin' 
kotityolainen, mutta ei vaknista tavaroitaan tyonantajan las-

. kuurL.eika-edes yksitydsen tikajapiirin tarpeiksi, vaan laxYy tava
ransa kauppiaaUe tai karjoittamalla kulkukauppaa. Tata Idke-
muotoa pitavat esim.. Sombart ja Biicker seka englantdainen 
kansantaloudentutkija Marshall Jcasiteolksuuteen kutduvana. 
•Vastakkaista kasitysta on ekka voimakkaimmin puolustanut 
"Weber, jonka mielesta tallainenkin tuotantomuoto on luettava 
kotiteolksuuden purnn. Haneen nayttavat paaasiassa yktyiran 
m. m. PMUffovich ]& Schwiedland. Taman kasityksen on omak-
sunut myos Saksan kotiteoUisuuslaki 20/12 1911. Muiden 
maiden kotiteokisuuslait sitavastoin eivat nayta sulkevan pii-
riinsa muuta kuin tyypdlisen kotiteokisuuden. ' 

Tilaston kannalta on ensi sijassa tarkeata rajoittaa makdol
ksimman tarkoin tutkimuksen. esine. Jo talta nakokannalta 
tuntuu tarkoituksenmukaisimmalta, etta tilastokisissa tiedus-
teluissa luettaisun kotiteokisuuden pdriin vain se.kotiteokisuu
den muoto, jota yleisesti pidetaan tyypiUisena ja usein ainoana, 
jotka on kotiteolksuudeksi nindtettava. Useimmat virakiset 
tilastot ovatkin asettuneet take kannake jo .kaytannokisista 
sydsta. Sika jos kyvaksytaan Weberin ndekpide, joktaa se sil
ken, etta on pidettava kotiteokisuuteen kuuluvina kaikki ne 
kasityolaiset, jotka eivat tyoskentele yksinomaan yksityisia 
liiketuttavia varten. Siten voitaisiin tuskin okenkaan vetaa 
rajaa kotiteokisuuden ja kasiteoUisuuden vakke. 

1) Principles of economics, 1898, I , 3. 375. 
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MeiUa Suomessa .kasitetaan kotiteoUisuudeUa tavaUisesti 
paitsi edeUa esitettya tjrypiUista muotoa myos sita, jota ruotsin-
kielessa kutsutaan nimeka »kemsl6jd». Taman kasitteen on 
ruotsalainen kotiteollisuuskomitea maaritekyrt tarkoittavan »sita 
tuotantotointa, jota perkeen jasenet t a i palveUjat karjo ittavat 
kotona, yleensa jonkun mnun paaasiallisen tyon, etenkin maan--
vdjelyksen s i v u k a , j a j o i d v a tarkoituksena on —.use in peritty-
jen t a i paikkakunnalle luonteenomaisten makien mukaan — 
valmistaa enemman ta i vakemman taiteenomaisella taval la 
tavaroita oman kodin,tarpeiksi t s i myytavaksi*-^). M.3ynnista 
kuolektivat joko valmistajat itse ta i tarkoitusta varten erikoi
sesti muodostetut' orgaidsatiot (kotiteolksuusmyymalat), j o tka 
eivat tavaroiden myymnista laske kyvakseen taloudekista voit -
toa. Takan maaritelmaan sisaltyy myos se,' mi ta media kutsu 
t a a n kotitarveteolksuudeksi, jonka tarkoituksena kuitenkin on 
tyydyttaa yksinomaan oman kodin tarpeita. ' 

K u t e n jo kuomasimme tulevat kotiteokisuus j a kasiteoUi-
suus toisiaan vars in lakeke, ni in etta raj an vetamisesta ei ole 
paasty yksimieksy^yteen. 

Kasitx 'on maarittelemista on samoin jatku'Vasti yritetty, 
i lman etta vielakaan on vo i tu esittaa maaritelmaa," jokon sisal
t y i s i k a i k k i se, mita nykyaan kasity^-oka tarkoitetaan. K u n 
vankemmat kansantaloustietedijat pit ivat kasityota kaiken 
teollisen tuotannon alktimuotona, on uudempi tntkimus (Biicker) 
jaoiteUut kasityon eri kekitysasteisiin j a maaritekyt kunkin 
Icekitysvaikeen^^erikseen. Bi icker maarittelee kasityon seuraa
vast i : )>Kasity6 on se teolknen tuotantojarjestelma, jonka vaUi -
tessa tuottaja ka ikkien tuotantovalineiden- omistajana valmis
taa vaiktoarvoja talouteensa kuuJumattomike -kuluttajike)). )̂ 

^'j Henislofdskommittdns betdnkande avgivet den lo decem-ber i g i / . I 
Tukholma 1918, s. 8. 

^) »Geze)e»'6s>>, art. 'Worterbuck der-Volkswirtschaft. I , s. 1073. -
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T k m a maarittety soveltuu kasityolion kuitenkin ainoastaan sen 
sanan ahtaanimassa merkityksessa, ainoastaan kasityon kor-
keimpaan muotoon, .^siihen, jota saksalaiset kansantaloustie-
te i l i j a t kutsuvat nimella »Preiswerk» (hintatyo). Yleiseksi maa-
r i te lmaks i se on riittamaton. Kas i tyo l la yrfunarretaan meidan 
paivinamme monesti myos palkkatyota (»I,olmwerk»), jonka 
B i i c t e r maarittelee »teolliseksi ammattityoksi, jonka" vaditessa 
raaka-aine kuuluu tyon teettajade (tdaajalle), tyoaseet tyon-
tekijade». \ " " '• 

V ie la nykyaan esiintyy kasityo monesti juur i ' tadaisessa 
muodossa varsinkin maaseuduUa. Ajateltakoon va in esim. varja-
reita, nadkureita, .suutareita, 

Yle ispatevaa, kasityon joka suunnalle k y k i n rajoittavaa 
maaritelmaa on yleensa tuskin makdokista keksia. Kasitteen 
taydell inen selvittaminen onnistun v a i n ' kuvaukseii kautta , 
jokoin ki innitetaan kuomio seka posituviseen suuntaan, sdken 
m i k a on kasityoUe ondnaista, etta negatii\dseen suuntaan, sdken 
m i k a ei ole tyrypillista kasityoke, vaan joka sitavastoin dmenee 
vastakkaisessa kasitteessa »tekdas». Kasityode oleekisena pi ir-
teena mainitsee Bi i cker , etta tuottaja on valittomassa sukteessa 
kuluttajaan. Tuotanto tapaktuu siis t i laajapdria varten (»Kun-
denproduktion»). T a s t a selviaa k a i k k i , ndta tavaUisesti ksataan 
kasityon luonteenomaisiksi tunnnsmerkeiksi: Idkkeen vakainen 
laajuus, menekkialueen rajoittuneisuus, henkdokunnan jakautu-
minen (oppilaisiin, kisakeikin, mestareikin, j o tka yleensa lakte-
v a t samalta sosialiselta tasolta samaUaiseUa sivistysmaaraka). 
E k k a v ie la vo i s i pitaa toisena tunnusmerlddna tyon j a paaoman 
y k t y n d s t a samaan kateen tuottajan persoonassa. 

Bi i cker in kasityosta antama kuvaus osuu epadematta oi-
keaan, mutta sen perusteeka on kuitenkin monesti vaikea laktea 
ratkaisemaan yksitydsia tapauksia. Sentakden ansaitsee mie-
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lestamme ottaa huomioon'myos ne ulkonaiset tunnusmerMt, 
jotka Hugo Riekes on esittanyt •'-). Hanen mielestaan on arvos-
teluke takdekista vain seuraavat seikat: a) kikkeessa ammati l -
ksesti toindvien tyonteki jain Mm; b) sen sukde toindvien 
kenkdoid^n kokonaismaaraan; j a ekka v ie la c) ndka t a v a k a 
tyonteki jat ottavat osaa tyoprosessiin. 

KasityoUe vastakkaisen kasitteen, »tektaan», («Fabrib>) 
Bi icker maarittelee »teoUiseksi tuotantojarjestelmaksi, joidsa 
vaUitessa yrittaja pitaa saannokisesti suuremman joukon tyo-
laisia tyossa keidan asuntojensa ulkopuoleka omassa kikepai -
kassaan*. Tekdas on »kapitakstinen lukemuoto» j a edustaa jo 
itsessaan melkoista ki inteata paaomaa. Sen tekndksina tunto-
merkkeina Bi i cker pitaa tyonjakoa, tyovalmeiden erikoistu-
ndsta j a koneiden kayttsa. Jotenkin samantapaisen maaritte
l y n tektaasta antaa Stieda, myontaen kuitenkin, ettei »tekdasta» 
voi tarkoin eroittaa )>kasity6n» j a »kotiteoUisuuden» kasltteista. 

N a m a tuntomerkit eivat olekaan rut tav ia , sdla kasityolais-
l i ikkeissakin on vi ime aikoina ruvennut ilmenehiaan tektaake 
ominaisia piirteita, i lman etta ne sdti ovat kadottaneet kasityo-
maista luonnettaan. On myonnettava Sombartin olevan oi-
keassa, k u n k a n sanoo, etta tuskin ndkaan lukemuotoja dmaiseva 
Sana on lakeskaan ndn paljon ka3d;etty k u i n sana »tekdas», mutta 
e k k a j u u r i sen vuoksi ei myoskaan ole, ei tieteeUisessa k i r j a k i 
suudessa, ei l a k i - e ika oikeusMelessa e ika jokapaivaisessa ela
massa ndn epamaaraista Sanaa kuid. se. H a n kuomauttaa edel
leen, etta tekdas-kasitteen maaritelmien yleisin v i k a on suna, 
e t ta nussa • sekoitetaan yks inaan ku.omioonotettavat teknikiset 
tuntomerkit taloudekisten tuntonierkkien kanssa 

1) Der Fabrihbegriff und die Handwerhsorganisation. Conrads Jahrbiiclier, 
I I I , 24. E d . , s. 211 j a seur. 

2) Der 'moderne Kapitalismus, I . Leipzig 1902. ss. 44—45. 
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Naita tehtaan teknil l isia tunnusmerkkeja esittaa Eiekes : 
i ) tyonjako apulaisten kesken; 2) tyontekijain suuri lukumaara; 
3) kikekuoneustojen j a muiden Uikelaitosten suuri laajentund-
nen; 4) yo ima- j a tyokoneiden laa ja kaytto ; 5) tuotannon 
suuri laajuus (kuten tuotteiden valndstandnen ei ainoastaan 
tilauksesta j a yksitydsmyynitia varten vaan myos varastoon j a 
joukkokulutusta varten) ; 6) tekndks-tieteekisen kenkdokim-
nan tyoskentely, joka_ei puutu teknikiseen tyoprosessdn v a k t -
tomasti, vaan-^ainoastaan valikisesti , okjeiden katitta, jotka 
esi intyvat piirustuksien, numeroiden ta i muuUa tavoin tarkoin 
ilmaistussa muodossa. 

Naiden tunnusmerkkien kanssa ykteensoveltuva on se 
lausunto, jonka Diisseldorfin kasityokamari antoi Saksan ykdis -
tyneiden kasityokamarien ykteisessa kokouksessa 25/8 i9o8.-^) 
Saksassa on nimittain tektaan j a kasityon vaksen- eroituksen 
selvittandnen tukut polttavaksi, sdla kauppa- j a kasityokama
rien perustamisen jalkeen on kaymyt valttamattordaksi t e l i d l 
ero kummankin purl in kuuluvien kikkeiden vakda. 

T a s s a lausunnossaan esittaa Diisseldorfin kasityokamari 
useita tunnusmerkkeja, jotka on otettava kuomioon, kun on 
ratkaistava , onko j oku Idke »tekdas» ta i »kasity6paja». Eiekes in 
mainitsemien tunnusmerkkien ksaksi on s i ina vie la seuraavat 
kolme: a) useampivuotisen oppiajan kuluessa ammatikisesti 
sivistyneiden kikkeenondstajan j a kisakien (apulaisten) tyos
kentely; b) yr i t ta jan mieskoktainen osanotto tavarain valndsta-
miseen t a i kanen toimintansa rajoittuminen ainoastaan 3n:ityk-
sen joktoon; c) oppdaiden ammatiUinen kekittaminen (Aus-
bildimg). 

T e k t a a n j a kasityon valisen eroituksen • selvittaminen ei 
siis vo i tapaktua ki innit tamaka kuomio ykteen ainoaan seik-

1) »Handwerk», J u l i u s B a c h e m , Staatslexikon. 4. Aufl. , 2. B d . , 
Freiburg i m Breisgau 1911, palsta 1085. • ' -
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kaan. ' Sen vuoksi. ei ole paasty tyydyttaviin tuloksiin, kun esim. 
uudemmassa lainaaadannossa on pidetty tyontekijain lukumaa-
raa tuimusomaisena tehtaan kasitteede. Ranskan 22/2 1841 
annettu laid ja Itavallan teodisuusjarjestykset .vdta 1859 ja 
1885 maaraavat, etta tehtaana on pidettava liiketta, jossa on 
20 tyontekijaa tai enemman, 1886 annettu Italian laki taasen 
asettaa rajan .To:een tyontekijaan. Sveitsin, Englannin ja Sak
san lait eivat sitavastoin yritakaan tilllaisia maaritelmia. Saksan 
teodisuuslakiin 28/12 1908 annettti Hsays on jattanyt koko
naan pois sanan )>Fabrik» ja sen tilalle asettanut »Hikkeen, jossa 
tavallisesti on vahintain 10 tyontekijaa». 

Mutta vedettakoonpa raja tehdasteodisuuden ja kasi- ja 
kotiteoUisuuden valdla enemman tai vahemiiian onnistuneesti, 
jolca tapauksessa on se vedettava. ICaytanto vie kuitenkin sd
hen, etta tdastovirkandehede on pakko jattaa paattamisvalta 
kussakin yksityistapauksessa. Han voi hankkia tarpeellista 
selvitysta kaikista niista tektaake tunnusomaisista seikoista, 
joista edella on tektya lykyesti selkoa, ja niiden perusteella suo
rittaa ratkaisun. vSuotava kuitenkin oksi, etta voitaisiin sopia 
eri maissa ykteisesti noudatettavista arvosteluperusteista, niin 
etta tilastoUiset numerot siten oksivat toisiinsa verrattavissa 
Useimmissa maissa, joissa ei tosin viela, kuten Ruotsissa-ja 
media, kasitella tekdasteoUisuutta erikseen vuotmsissa tdasto-
julkaisuissa, ei ekka juuri sen vuoksi ole myoskaan tektaan 
maarittelemisella tilaston kannalta samaa kaytannoUista merki
tysta kuin media. Tekdasteokisuuden merldtys on nykyajan 
sivistysvaltioissa kaynyt kuitenkin niin valtavaksi, etta nde-
lestamme se on taydeda.syyda tilastossakin eroitettava kasi- ja 
kotiteokisuudesta. Rajoittumalla yksinomaan tekdasteoUisuutta 
koskevaksi tilasto voi antaa paljoa luotettavamman ja selya-
pdrteisem^man k u v a n k u i n laajentamaka alansa myos kasi- ja 
kotiteolksuuden piiriin. Eikan" ole makdolksta saada pieidlta 
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k a s i - t a i kotiteokisuuden karjo i t ta j i l ta n i in tarkkoja j a taydel
l i s ia tietoja k u i n tekdasldkkeiden joktaj i l ta , j o tka pitavat saan--
nokista kirjanpitoa liikkeestaan. K a s i - j a kotiteolksuuden k a r - . 
jo i t tajat ovat enimnxakseen k i r jak is i in toddn tottuniattonda j a 
usein ke i l la ei ole ndnkaanlaista kirjanpitoa toindnnastaan.-
T a m a .tuli selvasti i lnd maamme kasityotdastoa vdta 1913 toi--
mitettaessa. V a i k k a kysymykset okvat makdokisimman y k s i n -
kertaiset, olivat ne sdt i useimmissa tapauksissa makdottonda-
kasityolaisten vastattaviksi . Ni inpa saattoi v a i n ndtattoman 
pieni maara kasityolaisia ilmoittaa valmistuksensa maaran, 
mutta myoskin ilmoitetut arx^ot osoittautuivat erittain epatyy"-- • 

.dyt tav iks i j a epavarmoiksi. Myos oppdaina olevien tyon
tek i ja in oppiaikaa koskevat vastaukset okvat 'n i in puutteekiset,' 
ettei ni i ta-voitu tdastossa oUenkaan kasiteka. ̂ ) 

1 

1 1 . 

Rajo i t tamaka teolksuustilaston ala s ika tavoin k u i n edeka 
on esitetty, j a a sille sdti k y k i k s i tekta-via, jotka takaavat teol-
ksuustilastoke pysyvan merkityksen muiden 'tilastokaarojen 
r i n n a l l a . , j a a k a n teo.kisuustilaston alaan koko se va l tava raaka-
aineiden jalostamiseen kokdistuvan tuotantotoimen kaara , jota 
nimitetaan tekdasteoUisuudeksi j a joid^a ttmnusmerkiUisia pi ir- -
te i t^edel la on koetettu esittaa,. T a k a a laka toimi-den kikkeiden 
j a yr i tysten laajuutta j a kansantaloudekista merkitysta on teol-' 
lisuustdaston makdolksimman taydekisesti valaistava numero-
ainekistoa kankkimal la j a kayrttelemaka. 'Teokisuustilaston 
tulee siis ollakseen taydellinen kasittaa seka tuotantolaitokset 
etta tuotantotulokset. ^) 

1) S. |/. T . X V I I I , i9. ifasi<ydi!«7asi!o, I , vuonna 1913, Helsinki j g i s , s. 4 . 
2) P a u l K o l l m a n n , s>Gewerbestatistiki>, Art . Hdw. d. Stw., 3. Aufl . , • 

I V , s. 1C06. 
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Teollisuustilastoa lahelle tulee aimuattitilasto, joka laiiten-
kin selvapiirteisesti eroaa teoUisuustilastosta. )̂ Ammattitilasto 
kolidistaa huomionsa henkiloihin, sen mukaan kuin he harjoit
tavat jotain ammattia, teollisuustilasto taasen ennen kaikkea 
ynrityksiin ja liikkeiden koko muodostukseen. Edekinen tutkii 
persoonallisia palveluksia, jjdldmainen tuotannon tekij olden 
keskinaista ykteytta ja organisoitumista kiinnittamatta kuo
ndota yksityisdn kenkiloikin. • 

Teokisuustilaston ensimainen tektava on kankkia tiedot 
eri teolksuuden aloika toimivien liikkeiden ja ondstajiensa 
joko paa tai sivukikkeina joktamien yxitysten luvusta.^) Sitd 
ennen on- tietenkin maariteltava, mita tarkoitetaan Idkkeeka, 
siis laskuyksikoUa: kasitetaanko siksi yxity'-ksen jokainen yksi-
tyinen osa (osa-kike, Tedbetrieb) tai kaikkien osien kokonaisuus 
(kokoliike, Gesamtbetrieb). Viela on paatettava, suoritetaanko 
jako taloudelksten vai tekidUisten nakokoktien. mukaan. ̂ ) 
TeoUisuustilaston tektavana on my5s osoittaa, mika maara 
liikkeista kuuluu ykdeke tai useammalle yksityiseke kenkdoke, 
ndka maara taasen jurddiseUe kenkiloUe (osake- y. m. yktiodle, 
saatiodle, taloudellisiUe ykdistyksdh, kunnake tai valtioke). 

. Taman jalkeen on tarkeata osoittaa, mika merkitys tuo
tannon tekijodla, luonnoka, tyoka ja paaomaka, on eri teoki-
suusliikkeiUe. 

Taman seikan tilastollinen selvittely tuottaa kuitenkui vai 
keuksia, jotka osaksi ovat kokonaan voittamattomia. Niinpa 
ei ole makdokista ottaa tdastossa huomioon muuta kuin liar-
voissa tapauksissa luonnonvoimien merkittavaa vaikutusta 
teollisuuteen. E i ole yleensa numeroiUa osoitettavissa, ndnka 

•1) M i s c h l e r , »Gewerbistaiistiko, Art . W . d. V . , I , s. 897, Jena 1898. 
2) »Teollisuus»-sanaa kaytetaan tassa samoinkidn edempanakin »tehdas-

teolUsuudeno merkityksessa. 
^) P a u l K o I I m a n a, m. art. , s. 1007. 
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verran meren tai purjeMuskelpoisen -joen laheisyys edistaa 
teolKsuusHikkeen toimintaa. Vain silloin, kun vesi (tai tuuli) 
kajrttaa volmakonelta, voidaan numeroida ilmaista kaytettyjen 
hevosvoimien luku. )̂ lydkkeessa vaikuttava paaoma on jo 
sitavastoin paljoa delpommin osoitettavissa. Tassakin tuottaa 
kuitenkin snuria vaikeuksia se, etta on luotettava kokonaan 
kiklceen joktokenkiloiden jattandin ilmoituksdn, joiden totuu-
denmukaisuutta on syrjaisen yleensa makdotonta tarkastaa-
On kuitenkin kelposti ymmarrettavaa, etta ilmoitukset usein 
ovat valkeelksia, kun niita samaka kaytetaan verotuksen perus-
teena. Sdta knokmatta on, maiidtaksemme muutamia ulko-
maisia esimerldseja, esim. Amerikan Ykdysvalloissa tilastoa 
varten tiedusteltu lukkeisiin sijoitettua paaomaa (invested 
capital), tuotantoon kaytettyjen- aineiden ja - valmistettujen 
tuotteiden arvoa. Viela pitemmake meni ranskalainen »denom-
brement de I'industrie manufactiere» v. i860, jossa'tiedusteltiin 
myos kayrfcettyjen raaka-aineiden maaraa rykndtettyna tuonti-
maiden mukaan, vuotuisten tnotteiden keskimaaraa ja kaytet
tyjen. polttoaineiden laatua ja paljoutta.^) Suurbritanidan-ja 
Irlannin teoUisuustiedustelu (Census of production Act 21/12. 
1906) suoritettiin v. 1907 ja kysyttdn siika erittainkin vuotuisen 
tuotannon kokonaisarvoa, kaytettyjen raaka-aineiden ja puoli-
valmisteiden arvoa, n. k. met oufput'ia)), s. o. sita maaraa, ndkin 
ka3i;ettyjen aineiden arvo on kokonnut joUakin teolksuuden-
alaka suoritetun valmistuksen jalkeen, tyoskentelevien keiddloi-
den lukua ja »net output'in» sukdetta sidien. )̂ Olosukteiden 
perinpokjaiseke aEvosteluUe tuottaisivat tietenkin suurta kelpo-
tusta tamantapaiset yksityiskoktaiset selitykset, mutta mden 

1) H e s s e , m . t . , s. 10. 
2) P a u l K o 11 m a n n, m. art. , s. 1007. 

3) W i r m i u g l i a u s , tPniuhtionsstatisHk^,. art . , W . d . ' V . , 3. Aufl. , 
. Jena 1911, I I , s. 638. ^ , ' 
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kieltamattomaua. heikkoutena on, kuten edeka vdtattdn, ettei-
VAt asianomaiset teokisuuskikkeiden jolitajat yleensa ole suk-
tautuneet niikin luottamuksella. Hankittuja tietoja ei ndn oken 
voi pitaa niin luotettavina, etta niiden varaan voisi tosiolojen 
arvostelua- perustaa. Sentakden onkin edekamairdttu ranskalai
nen tiedustelu vdta i860 suureksi osaksi jotenkin arvoton. Sa- ' 
moin ori v. 1866 Belgiassa toimitettu tiedustelu leimattu asian-
omaisessa maassa kokonaan epaonnistuneeksi ja jatetty julkai-
sematta, vaikkakaan sieka kysymykset eivat okeet lakeskaan 
niin yksityiskoktaisia kuin Ranskassa. Englantdainen tiedus
telu koktasi myos melkoisia vaikeuksia, jotka joktuivat osaksi 
sdta, etta kysymykset olivat erittain monimutkaisia ja takta-
sivat pitemmake ktdn sita ennen oli teodisuustiedusteltdssa 
menty, mutta osaksi myos siita, etta tama oli ensi kerran, kun 
Englannissa yritettdn yleista teokisuustiedustelua toimeen-
panna. Liiketta karjoittavat osakejditiot sitavastoin ovat laissa 
velvoitetut dmoittamaan vuosikertomuksissaan liikkeeseen sijoi-
tetun paaoman suuruuden,' mutta niiden dmoitxrsten perusteeka 
ei - luonnokisesti viela vol saada oikeata ydeiskuvaa teoUisdn 
liildieisiin yleensa kiinnitetysta paaoraasta. Tilastokisissa tutki-
muksigSa on senvuoksi tyydytty ottamaan selville paaoman 
suuruus, sikali kidn se ilmenee kayl;etyissa koneissa ja niiden 
tuotantokyvyssa-*^)." Siten on saatava tiedot kayttovoimakonei-
den luvusta ja voimakkuudesta seka yksityisille teoUisuuksike 
luonteenomaisten tyokoneiden maarasta. Nain kauMtut nume
rot eivat ole ainoastaan apuna paaoman suuruutta arvostel-
taessa, vaan niista ilmenee samalla myos kikkeen laajuus ja 
teknillinen jarjestely. 

Jos siis luonnon ja paaoman osuutta tuotannossa ei ole 
yleensa-kelppo tilaston avulla-selvittaa, niin toisin on sitavas
toin tyovoiman laita. Sentakden oaildn xdimemainittua etu-

1) H e s s e , m. ' t . , s. 11. ' . 
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paassa kayrfcetty mittapuuna liikkeiden laajuutta maarattaessa. 
Tada a.rvioperusteella. on kuitenkin ainoastaan sudteedinen 
arvonsa ja sitavoidaan kayttaa paaasiassft vain samaan ryhmaan 
kuuluvien liikkeiden keskinaiseen vertaamiseen. E r i teodisuu-
den aloilla kaytetaan vaihtelevassa maarassa paaoman ja ennen 
kaikkea koneiden apua, ja senvuoksi ei voi -kahdessa eri Jiik-
keessa tyoskentelevien kenkiloiden ykta suuri luku osoittaa, 
i'tta myos itse kikkeet aina oksivat samansuuruiset.-

Monessa sukteessa siuirimerkityksekinen on Idkkeessa tyos-
kentelexden kenkiloiden aseman lakempi sehdttely.' Ensinnakin 
on eroitettava tyonantajat J a tyolaiset, ja jalkimaiset taasen 
rykmiteltava teknikisesti ja kaupakisesti enemman sivistynei-
siin kenkdodiin seka alempdn tyontekijoikin, koska molemmdla 
rykmika on ykteiskunnakisessa sukteessa aivan erilainen asema. 
Suotavaa on viela saada selvdle, ndka maara naiden alempien 
tyontekijain joukossa on jonkunlaisen ammattisivistyksen saa-
neita, mika maara taasen oppimattomia karkean tyon tekijoita 
tai tektaaseen tulleita oppipoikia. Viela on osoitettava, missa 
maarin kikkeenjoktajan perkeenjasenia on muiden mukana 
tektaassa tyoskentelemassa. Taytyy kuitenkin keti myontaa, 
etta useissa tapauksissa naiden tietojen kankkiminen tuottaa 
epadematta vaikeuksia. E i ole kelppoa tekda eroa- esim. saan-
nokisten jatdapaisten apulaisten valdla. - . , - -

Tyontekijain .persoonadisten ominaisuuksien tutkimiseke 
on myos omistettava taysi-kuomio. Tdastosta tulee kayda sel-
vide edelksessa esitetyUa tavaka eri rykmiin luoMtettujen tyo
laisten sukupuoli, asema perkeessa ja ika.- Naiden tietojen avuka 
voidaan valaista koko joukko ykteiskunnakisia dmioita, kuten 
lasten ja vankusten, nuorten tyttojen, a\dovaimojen ja leskien 
tyoskentely teodisuuslaitoksissa, miesten'surtyndnen; epaitse-
nais'esta asemasta itseD,aiseen, aina ian mukaan. -Voisikan viela, 
kuten esim. Belgiassa, Ranskassa ja Pokjois-Amerikassa on 
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tehty, tiedustella palkkasuhteita, joista kuitenkin varmaan 
voidaari sopivamndn kankkia tietoja jotain muuta tieta kuin 
yleisen teolksuustilaston ykteydessM. 

Tyovoimaa koskevan tilaston ykteydessa on luonnokisesti 
tektava selkoa myos teokisuusktkkeissa kaytettyjen voimako-
neiden ja moottorien lukumaarasta, laadusta ja voimasta, samoin 
yksityisiUe teolksuudenkaarodle luonteenomaisista tyokoneista 
ja muista koneelksista laitteista. 

Edelksessa on kosketeltu vasta toista puolta teoUisuustdas
ton tektavasta, sita, jonka tarkoituksena on valaista tuotanto
laitoksia ja jota saksalaiset tdastomieket kutsuvat nimeka »Be-
triehsstatistib). Takan rajoittuen saataisiin kuitenkin varsin 
epataydekinen kuva teokisesta tuotantotoindnuasta. Tuotanto-
laitosten okeka on koetettava valaista myos tuotantotuloksia 
•(Produktionsstatistik). 

Tassa kokden on kuitenldn edessa erikoisia vaikeuksia, 
jotka osaksi ovat tekniUista, osaksi psykologista laatua. Kuten 
Most taydeUa syyka kuomauttaa, ei ole tarkeata saada t i -
lastokisesti selvitetyksi tuotannon sjmnyttamat kyodyldceet, 
vaan teolksen toinunnan aikeuttama arvonnousu. )̂ Tuotannon 
kvantiteettia osoittavat ilmoitukset ovat niin erdaisia, etteivat 
ne suureksi osaksi ole keskenaan verrattavissa. Sdti on ndta 
kerattava, koska niista on kyotya myos kistoriakiseke vertai-
lulle. Mutta tarkeampaa on. kuitenkin maarata tuotantoarvo. 
Sen laskemiseksi on idissa kaavakkeissa, joita kayrtetaan ensi-
tietojen keraamisessa, kysyrttava: a) kaytettyjen raaka-ainei
den ja puodvalmisteiden arvoa; b) vieraan aputyon arvoa; 

1) K o l l m a n n , m . art. , s. 1008. 
2) M o s t , Zur Methode, Technih und nmesten Phase der gewerblichen 

Produktionsstatistik, Conrads Jalirb. I l l , 34. B d . ' s. 721 j a seur. 
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c) tuotettujen Iiyodyklceideii (slutfabrikat) loptddsta arvoa; 
d) vieraade suoritettujen korjaus- ja aputoiden arvoa. " 

Btsitty tuotantoarvo saadaan selviUe suorittamaUa lasku: 
(c + d) •— (a + b). •"•) Kuten tasta selviaa, ei siis ole vahennet- -
tava sita, ndta on kaytetty palkkoikin, poltto-ainelkin, vuokriin 
ja muikin kikekuluikin, koska ei ole maarattava lukekustaimus-
ten ja tulosten vaksta eroitusta, vaan tarkasti rajoittuen tut-
kittava yksinomaan tuotantoprosessin aikeuttamaa valndstet-
tavien aineiden arvonnousua. 

Nain saatu tieto teolksuuden- todeUisesta tuotantoarvosta 
vaatd niin seikiaperaisia tiedusteluja, etteivat Idkkeenkarjoitta-
jat aina parkaaka takdokaankaan voi niikin vastata. On naet 
kuoinattava, etta tuotantotilastolta punttnu melkein kokonaan 
kontrolkvalineet, joten tietojen kankkiminen vaatii luottamusta 
vastausten antajien totuudenrakkauteen, luotettavuuteen ja 
ennakkoluulottomuuteen. Ilman naita edekyrtyksia ovat nume
rot arvottomia. Mutta ennakkoluulottomuus on, psykologisesti 
ymmarrettavista syista, varsin karvinaista. Teolksuudenkar-
joittajaUe on )>kikesalaisuuden sailyttandnen» evankekund, ja 
•knokmatta siita, etta virastot vakuuttavat vaikenevansa ja 
kayttavansa ainekistoa vain tdastokisesti, kan varoo uskomasta 
paperiUe tietoja liikkeensa sisaisista asioista. J a jos kan sen 
tekeekin, niin veroituksen pelosta tai muista samaidaisista syista 
kan vakttaa vusi totuudesta. )̂ 

. Naiden psykologisten tosiasiain kardle voi parkaitenkin 
organisoitu tuotantotiedustelu kaaksirikkoutua. On kuitenkin 
myonnettava, etta sita mukaa kuin ymmaitamy'-s tdastolksta 
tutkimusta koktaan teolksuudenkarjoittajien pnrissa kasvaa 
ja epaluulot tietojen kankinnan tarkoitnksesta kalvenevat, sita 

1) StatisHska hommitUns betankande. Sveriges officiella statistik ock 
dess allmanna organisation, s. 217. — M o s t , m. art., s. 725. 

2) C a 1 w e r. Das Wittschaftsjahr 1902. Jena 1903, 1, s. 16. 
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mukaa myos edekytykset tiedustektjen suorittamiseen parane-
vat-^). lydan jyrkake kannake asettuu Misckler vaittaessaSn 
tyydyttavan tuotantotdaston aikaansaandsta makdottomaksi. 
E i ole keitettava lasta pesuveden mukana, on vain tunkeudut-
tava nuden ilmioiden sydiin, joikin edeka on viitattu. E t t a tuo-
tantotilasto itsessaan on kaikkiaka makdoUinen ja tarpeen vaa-
tima, sen osoittaa varsinkin se tosiasia, etta monin paikoin ovat 
yksityiset teoUisuuspiirit omien intressiensa ajamina, omaa 
tarvettaan varten tuotantotiedusteluja suorittaneet. Dalidut-
tava on myos se kokemus, ndka Unkarissa saavutettdn v. 1899 
tbindtettaessa tuotantotiedustelua suurteolksuudesta. Hegyes-' 
halmy dausun arvostelunaan, etta ty5 kokonaisuudessaan onnis-
tui paremmin kuin optindstisimmatkaan toimeenpanijat olivat 
voineet toivoa. J a kuitenkin toimitettiin takoin tuotantotiedus
telua teollisuudesta ensimaista kertaa. Samaan aikaan tosiu 
kerattiin samdnlaista tilastoa myos Saksassa ja Itavakassa, 
mutta sieka saatu kokemus ei tyota aloitettaessa okut Unkarissa 
tunnettu ^). 

Valtion toindttaman tilaston onrdstuminen riippuu pokjal-
taan sdta luottamuksesta, jota teokisuudenkarjoittajat tuntevat 
liallituksen kyvaa talitoa ja puolueettomuutta koktaan ^). 

Muntamissa maissa on teollisuustilaston tektavaa vielakin 
laajennettu. E i ole tyj-dyrtty kuvaamaan vain tuotantolaitoksia 
ja tuotantotuloksia, vaan on talidottu valaista myos-teodisuus-
kikkeiden kansantaloudekista j a sosiaksta vaikutusta. Siten 
on yritetty selvittaa etenkin palkkasukteita, jotta voitaisiin 
arvosteka tuotantokustannuksia ja. tyontekijain asemaa. Jo 

1) M o s t, m. t. , s. 7 2 7 . •. „ . 
^) o n i s d e H e g y e s l i a i m y: De la mithode suivie pour I'enquete 

statisticue, faite en Hongrie en i8gg, sur la prodtiotion iudustrielle. Bulletin de 
r i n s t i t u t international destatistique. T . X I I I , S . .162 , Budapest i g o 2 . •-

S) M o s t, m. t'., s. 7 2 7 . . . 
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V . i 8 46 suoritettiiii Belgiassa suurella huolellisuudella tanianta-
paiiien tiedustelu Quctelet'm aldtteesta On kuitenkin epad-
tava, etta tassa kohden kay tehtava ydvoimaiseksi. Palkat vaih-
televat" idin- suuresti' ja nuden maaraanusperusteet ovat niin 
erilaiset, etta tilastodiset tiedustelut"osoittautuvat" rdttamatto-
ndksi ja saadut kesMmaaraislUvUt peittavat. aina taydeUisesti 
sen, mika on luonteenom^aista. Y h t a vaikeata on teolUsuus-
tdastossa yalaista ty-oajan pituutta, yritysten saastokassoja, 
hyrvantekevaisyyslaitoksia y. m. tyolaisten asemaan laheisesti 
vaikuttavia seikkoja. ^) ' 

Koetettuamme ededa osoittaa yleisin pdrtein nykyaikaisen 
teoUisuustdaston monia tehtavia, olemtne jo samada tuUeet 
vdtanneeksi teoUisuustilaston merkitykseen, joka kasvaa yhta 
rintaa talouselaman teokistumisen kanssa. Mita enemman teol
knen toindnta astnu etualalle, sita tarkeammaksi kuomataan 
sen tutkiminen, ja talouselamMn joukkodndoiden tarkastelu 
pokjautuu aina tdastoon. Teokisuuselam.an perusteiden maa
raaminen on tarpeekinen kansantaloustieteeke ja kansantalous-
politiikake. Oikeuslaitoksen kekittaminen, tekndkan eteenpain 
meno ja terveydenkoito edekyttavat nuden olosukteiden tun-
tendsta, joikin ne puuttuvat. Yksdon taloudekkien ja yliteis-
kunnaUinen asema on .suuresti ruppuvainen ansiotyon laadusta, 
onpa siUa rherkitysta viela persoonakisuuden muodostundsede 
ja kekitykseke ja siten koko kulttuurin edistymiseke. Talous
elaman tarkkaa tuntemista edekyrttaa viela koko uudenaikaisen 
valtion mene.styskuolto ja silken ]ntby\r& verotuspoktuldja. Teol
ksuustilaston numerot antavat talloin parkaimman tuen talou
delksen vaurastumisen arvostelude. Ykdessa ulkomaaiikauppaa 
koskevan tilaston kanssa se tarjoaa arvokkaita tietoja yksityis
ten'teoUisuuskaarojen asemasta kansantalouden piirissa, ididen 

- ^ ) H e s s e , Gewerhestatistik, s. 38. • . ' " ' . 
^) H e s s e , Gewerbesfattstik, s. 15. 
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tilasta kauppapoliittisessa suhteessa seka tuotteiden kotimai-
sesta kulutuksesta. Kansan taloudekisesta toiminnasta riippuu 
lopulta koko kansan asema kansainvffiseka kdpakentalla, sen 
vaikutus maadmanmarkkinodla ja sen poliittinen makti. Nai
den taloudekisten olosukteiden tarkoituksenmukainen kekitta-
minen, laktipa sitten mdta pokjalta takansa, ei ole makdoUinen 
ilman olosukteiden tarkkaa tuntemista, ilman tilastollisia tie
toja teoUisen toiminnan laajalta alal.ta. Siten on teolksuustdasto 
valtioUe ja sen kaUinnoUe valttamaton, jos se taktoo oikein ar
vostella maan eriluontoisia taloudekisia ja ykteiskunnakisia 
tarpeita.^) 

I I I . • • 1 

K u n pienen tutMelmamme tarkoituksena on kasiteka la -
hiima Suomen teokisuustdastoa, osoittaa paapiirteissaan • sen 
sisaUys ja kokoonpano seka esittaa ndta muutoksia, mita suna 
makdolksesti kaivattaisiin, kenee tarpeekista ensinna selostaa 
niita uudistustoimenpiteita, joddn maanune teokisuustilaston 
sukteen on vdme vuosina rykdytty. . 

Ensimainen TeoUisuuskalktuksen toindttama julkaisu 
maamme teokisuuksista ja kasiammateista koski v. 1884 vakin-
neita olo j a. Sen j alkeen ilmestyi tdasto nelj annesv'uosisadan a j an 
ilman etta sdken tektdn mitaan oleekisia muutoksia. Maamme 
teokisnus oli tnona aikana kuitenkin kekittynyt nun valtavasti, 
etta tilaston perinpokjainen uudistaminen oil valttamaton, 
jotta se voisi tayrttaa tarkean tektavansa. Vikdoin ryktyi v. 1901 

r) H e s s e , Gewerhestatistik, SS. 4—5; W i r m i n g h. a u s, »Produktions-
tatistihy, art. W. d. V . , 3. Au£l.,I I , s. 636. — A . E . T u d e e r, Suomen viralHsen 
tilaston yleisen organisatsionin uudistamisesta. Yhteiskuntataloudellinen A i k a -
kauskirja, 1918, s. 206. 
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asetettu tilastokomitea kasittelemaan myos teollisuustilaston 
uudistamista jattaen ndetintonsa 16/11 1907. 

Tilastokondtean ndetinnossa - tekdaSn ekdotuksia, jotka 
varsin rokkeasti poikkeavat vaUinneesta jarjestelm.asta. Kond-
tean mielesta oli teokisuustdasto laadittava saman suumdtelman 
mukaisesti eika julkaistava kaktena toisistaan erotettuna osana, 
kuten-silken asti oli tapaktunut. Tdaston tuk. kasittaa kaikki 
sekainen Suomessa karjoitettu .toindnta, jota voidaan kntsua 
teoUiseksij sus m. m. koti- ja kotitarveteokisuus, jota ei aiemmin 
oltu otettu teoUisuustilastoon. Samoin oli tdastossa tektava 
selkoa kunnaUisista kaasu- ja sakkolaitoksista, valtionrauta-
-teiden-konepajoista, senaatin kirjapainosta, rangaistusvanki-
loiden tyotoindnnasta y. m. Pitaen v:sta. noudatettua-
teoUisuuksien luokitusta vankentuneena ja virkeekisena, komi-
tea lutti mietintoonsa-ekdotuksen uudeksi luokitukseksi. Edel 
leen ekdotti komitea, etta teokisuustdasto aika-ajoittain ok 
julkaistava laajennetussa Inuodossa, siten,.etta vuotuisten jul-
kaisujen ksaksi esim. joka vddes vuosi tektaisdn selkoa sekai-
sesta toiminnasta, joista karvemininkin julkaistuja tietoja saat
toi pitaa riittavina. Ndkin rykmiin, joita sopivimmin voitiin 
kasiteka maara-ajoittain ; toindtettavissa- yksityiskoktaisem-
ttdssa enqueteissa, komitea taktoi puolestaan • lukea koti- ja 
kotitarveteoUisuuden, mutta ei sitavastoin kasityopajoja, joita 
ok kasiteltavana vuosittain. ^arkeimpana yleisena muistutuk-
sena sdloista teolksuustdastoa vastaan komitea esitti, etta siina 

If 
kaytettiin suuri joukko kasitteita, joita ei oltu tatkoin maari-
telty. Niin oli laita esim.' »tuotannon bruttoarvom), joka komi-
tean mielesta ok kasitettava tuotteiden myyntiarvoksi kukakin 
paikkakunnaka. Raaka-aineiden arvona taasen ok pidettava 
sita rakamaaraa, -ndnka nama tavarat, tyopaikaUe toimitet-
tuina, olivat maksaneet. Komitean mielesta ei tyontekijain luku
maaran ilmoittandnen vain ykteda lukuna jonakin ajankoktana 
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vuodessa, kuten sdhen asti od tehty, odut rdttava. MoniUa 
tyoniaiUa tehdaan tyota vain osa vuotta ja sedaisidakin tyo-
maida, joissa tyoskennedaan ympari. vuotta, vaihtelee tyonteki
jain lukumaara usein vuoden varreda. Sentahden oli tyonteki
jain lukumaara vast'edes ilmoitettava neljana eri ajankohtana 
vuodessa: i . paivana tammi-, huhti-, heina- ja lokakuuta. Viela 
oli ilmoitettava suoritettujen tyopaivien lukumaara, onko tyo 
odut kajmnissa koko vuoden vai onko sattunut keskeyrtyksia. 
Kayrtettyjen raaka-aineiden maaraa ja arvoa ilmoitettaessa oH 
eroitettava kotimaiset ja ulkomaiset raaka-aineet 

Komitean ndetinnosta pyydettdn Teokisuuskalktuksen lau-
srmtoa, joka valndstui 8/11 1908.' Tassa lausunnossaan Teol-
lisuuskalktus asettui paaasiassa kannattamaan tilastokondtean 
ekdotusta, esittaen kuitenkin suken muntanda kuomattavia 
muutoksia. Niinpa TeolksuuskaUituksen ndelesta ei koti- ja 
kotitarveteokisuuksia okut ykdistettava teoUisuustilastoon, vaan 
kasiteltava kokonaan erikseen olosukteiden parkaimmaksi 
myontamaka tavaka. Samoin ok TeoULsuuskakituksen kasityk
sen muiaan tekdasteolksuus ja kasityopajat kasiteltava toisis
taan erikaan, j a piti Teokisuuskakitus vaikeana, ekei makdot-
tomana saada, kuten komitea oli ekdottanut, vuotuisia tietoja 
maan koko kasiteokisesta toindnnasta. K u n kuitenkin oli toi
vottavaa, etta kasityopajoistakin saataisiin maaraajolttain tay-

' delksia ja tarkkoja tietoja, ekdotti Teokisuuskakitus, etta esi
merkiksi joka vddes vuosi toindtettaisiin tarkka tntkimus kasi-
tyoammateista kokonaisuudessaan tai jostain sen osasta. R a -
kennusteolksuudesta ok Teokisuuskalktuksen mielesta eri
koisen vaikea saada taydelksia ja varmoja tietoja, joten koko 
tama teolksuudenkaara oli sopivimndn ykdistettava kasiteolk-
suustilastoon. Samoin oli teoUisuustilastosta poistettava ran-

^) SiaiisUhhommiUns betdnkande V I , Industristatistik. Helsmgfors 1907. 
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gaistusvanldloiden tybtommAa seka tiedot suoritettujen tyo
paivien luvusta •"•). 

Iv'ausuntoa pyydettiin myos Tdastodiselta Paatoimistolta, 
joka antoi sen 18/5 1909 ja dmoitti voivansa paaasiassa yhtya 
tdastokomitean ehdotukseen. Muntandssa yksityisissa kohdissa 
ei komitean ndetinto kuitenkaan odut taysin- onnistunut. .Paa
toimiston ndelesta od tiedot suoritettujen tyopai-^den luvusta 
jatettava pois ja tiedot tyontekijain iasta ja konttorihenkdo-
ktmnan lukumaarasta hankittava vain'kerran vuodessa, sopi
vimndn heinakuun I . paivana. Komitean ehdotukseen, etta 
kylpy- j a pesulaitokset kokonaan suljettaisiin pois tdastosta, 
ei Paatoindsto katsonut voivansa yktya, koska nekin epade
matta oli laskettava teodisiksi laitoksiksi. Samanlaista tuotanto-
toindntaa tapaktui muidakin teokisuuden aloilla, _esimerkiksi 
korjaustoiden ja pukdistuksen muodossa; Sitavastoin voitiin 
parturinkikkeet jattaa pois tilastosta. Meijerit voitiin ykdistaa 
maataloustilastoon, jos samaka .pidettiin kuolta siita, etta mxije-
reista saatiin vastaa\da tietoja kuin nyt oli ekdotettu teolksuus
tdastoa varten. Toissa sattuneista keskeytyksista ok Paatoi
miston mielesta kankittava y'-ksitydskoktaisempia tietoja. L a a 
jemmin ok kasiteltava varsinkin ndta keskeyty-ksia, jotka olivat 
aikeutuneet lakoista ja tyonsukdsta^). • -

2 / 1 0 T 9 0 9 paivatyj-ka. Mrjelmalla ilmoitLl Kauppa- ja Teol-
ksuustoimituskunta Teolksuuskallitukselle .paattaneensa, etta 
koko teollisuustilasto on toimitettava -saman suunnitelman 
mukaan ja etta vain tekdasteodisuutta oli kasiteltava vuotui
sissa julkaisuissa. Kasityoammatit oli kasiteltaxra erikseen ja 
vain joka viides vuosi. Koti- ja kotitarvej;eokisuuksia koskevan 
tilaston toimittandnen jatettdn rdppuvaksi Teokisuuskakitak-
sen vast'edes tektavasta ekdotuksesta. Teolksuustilastossa oli 

1) 5. V. T. X V I I I . A . Teollisuustilastoa. V. 1912, s. 2. 
2) S: V: T. Smil. A. Teollisuustilastoa. V. 19I2, s. 3—4.- • 

* 
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kasiteltava myos valtion ja kunnan omistamia teokisuuslaitok
sia. Sitavastoin ok jatettava pois tiedot suoritettujen tyopai
vien luvusta. )̂ 

• Taman Kauppa- ja TeoUisuustoimituskunnan maarayksen 
mukaisesti on maamme teokisuustdasto sen jalkeen ilmiestynyt. 
Muutamiin yksityiskoktun on Teokisuuskakitus kuitenkin pita-
nyt tarpeelksena tekda osittaisia muutoksia ja taydennyksia. 

Ndnpa ok valttamatonta maariteka tektaan ja kasityon 
etoavaisuus, kun vuotuisissa julkaisuissa oli kasiteltava ainoas
taan tekdasteoUisuutta, mutta kasityoammatteja vain joka vii
des vuosi. K u n yleispatevaa maaritelmaa tektaasta erotukseksi 
kasityosta ei pidetty makdokisena laatia, vakvisti Teokisuuskal-
litus kayrtannolksta tarvetta varten saannot, joiden mukaan 
teoUisuustilastoon otetaan kaikki teokisuustoindntaa karjoitta
vat iaitokset, joissa" a) tyovoiman suuruus on vakintainio 
tyontekijaa, jolloin Idkevoimaa kaytettaessa jokainen vaikuttava 
kevosvoima vastaa 3 tyontekijaa, taki b) tuotannon brutto
arvo on vakintain 15.000 mk. \modessa seka 2) kaikki veromyl
lyt, 3) kaikki tdlitektaat, sakat ja turvepekkutektaat, paitsi 
niita, joita ilmeisesti kayrtetaan ainoastaan ondstajan omaa 
tarvetta varten, seka 4) kaikki tarkastuksenalaiset Iaitokset, 
t. s. viinapolttimot, vakivdna-, viini- ja punssitektaat seka olut-
panimot ja mietojen makasjuomien panimot. ̂ ) 

Tilastokondtean ekdotuksessa erotettun toisistaan teoUi-
suuslaitokset ja tyopaikat. Edekisika kondtea tarkoitti »kaikkia 
jolleldn toimirdmede kuuluvia ja samaka palkaka sijaitsevia 
tyopajoja tai tektaita; jotka muodostavat taloudellisen koko-
naisuuden, riippumatta, sus sdta, karjoitetaanko ndssa ykta 
valko useampaa lajia teokisuutta». Tata maaritelmaa vastaan 
kuomautettuD taydeka syyka sdta epamaaraisyydesta, mika 

1) S. V. T. X V I I I . A . Teollisuustilastoa. V . 1 9 1 2 , s'. 4.. ' 
.2) S. F . . r . X V E I I . A. TeoUisuustilastoa. V . 1914, s. 3. ' 
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sisaltyy- kisitteeseen »sattialla paikalla». Itse »teollisuuslaitokseii» 
kasite nain. maariteltyna ei oikeastaan ilmaissut mitaan. Sen 
vuoksi Teollisuushallitus paatti jattaa kokonaan pois kaytan
nosta kasitteen »teollisuuslaitos», mutta ottaa sen sijaan kay
tantoon taulukon, jossa tyopaikat ovat jarjestettyina sen mu
kaan, kuinka monta niista kuuluu samake toiminimeke, rup-
pumatta siita, missa tyopaikat sijaitsevat. Tata menetelmaa 
noudattaen toivottdn voitavan valaista teolksuuden keskitty-
ndsta, jota tarkoitusta ei tdastokomitean kaytantoon ottam^a 
)>teodisuuslaitos»-kasitteen avuka oltu saavutettu.. 

Tdastokomitean esittama kutomatektaitten jako ok kydla 
teoreettisesti oikea, mutta ndn epakaytannodinen, etta se ku-

.mottun jo vuoden 1913 tilastojulkaisussa. Kutomatektaat oli 
nimittain jaettu kolmeen toisistaan eroitetttran osaan: kekraa-
m5on, kutomoon seka valkaisu-, varjays- ja valmdstuslaitokseen. 
Media on kylla itsenaisia kirtomoita, kekraamoita ja valkaisu-, 
varjays- ja valmistuslaitbksia, mutta usein ne myos toisdnsa 
ykdistettyina muodostavat y^kden kokonaisuuden. Ens i tietoja 
kerattaessa on sikoin naista eri osastoista vaikea saada tarvitta-

-via tietoja, kun tektaan Idrjanpidossa ei niita kasitella erikseen. 
Nuden eroittaminen itsenaisiksi tektaiksi tuotti nun ollen kay-
tannokisia vaikeuksia. Siten esim. kekraamojen kekruutuot-
teita ok pidettava valmisteina niiden tay^desta arvosta. Mutta 

- suurin osa niista kaytettun sitten kutomoissa kotimaisina puok-
valmisteina, jokoin ididen valndstus otettiki taasen taydesta 
arvosta. Nain oUen kutomossa kaytetyt omaa valmistetta ole
vat langat la.skettdn kakdesti, ja valndstusarvo saatiin siten 
todekista suuremmaksi. Virkeen poistandseksi ok valttama
tonta kasiteka tektaita yktena kokonaisuutena seka ottaa kay
tantoon erikoiskaavake kulutetuista raaka-aineista ja puokval-
ndsteista seka tuotannosta. Jalostetun tuotteen arvo saadaan 
sdloin vakentamaka tuotannon bruttoarvosta kaytettyjen koti-
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maisten puolivalmisteiden arvo. Taman kaavakkeenon Teol-
ksuuskaUitus vakvistanut ja on sita kayrtetty ensi kerran vno-, 
den 1915 tilastossa. 

TSraista ertkoiskaavakkeista on nayttanyt olevan tdastoke 
siksi'suurta kyotya, etta ndta on otettu kaytantoon jo neljaa 
suurta teolksuudeidiaaraa varten: metalkteolksuutta, sakateol-
ksuutta, paperiteolksuutta (puukiomoja ja pakvitektaita, seku-
loosa- ja paperitektaita) seka kutomateokisuutta (vika-, pekava-
ja puuvdlatektaita) varten. 

IvUotuamme nain lykyen katsauksen niildn kuomattavim-
piin uudistustoinrenpiteisiin,- joikin maamme teoUisuustilaston 
sukteen on v:sta 1907 alkaen lykdy'tty, kenee paikakaan myos 
muutandn sanoin selostaa sita kekitysastetta, minka teoUisuus-
tdastomme nykyaan on saavuttannt. Selostuksemm.e pokjana 
kaytamme vuoden 1916 teoUisuustilastoa, siUa my^okempia vuo
sia koskeva tilasto on viela ilmestymatta. 

Nykyinen teokisuustilastomme kasittaa kaikkiaan 13 tau
lukkoa. ' • . 

Ensimainen naista antaa yleiskatsauksen maan teokisuus-
toindntaan laanittain, kaupungit ja maaseutu erikeen luokitet-
tuna. Tietoja on tyopalkkojen luvusta, kenkdolcunnan keski-
m.aaraisesta luvusta, kayrttovoiman sunruudesta tekokisissa 
kevosvoimissa. Viela ilmoitetaan tyontekijain palldca, raaka-
aineitten arvo ja tuotannon bruttoarvo mdc.:ssa. Henkilokun-
nasta mainitaan erikseen tyontekijain. ja mnun kenkilokunnan 
keskimaaraiset luvut. . Raaka-aineitten sukteen dm.oitetaan 
myos erikseen kotim.aisten raaka-aineitten arvo ja kotimaisten 
puolivalmisteiden arvo. 

Taulu n:o 2 antaa paaasiassa samat tiedot kuin ededkien, 
mutta yksityiskoktaisemmin, Kustaldn laanista ilmoitetaan 
erikseen kutakin kaupunkia ja kiklakuntaa koskevat tiedot. 

-Tyontekijain, lukumaara iknoitetaan my-6s erikseen tamndk.. 
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htiMik., heinak. ja lokakuun 1 p:n% mutta sitavastoin on jatetty 
pois sareke, jossa oli tiedot m u u n denkil6kunnan>> keskimaarasta.. 

Taulu n:o 3 on laaja (50 pivua) yksityiskohtainen selon-
teko teodisuustoindnnasta maamme eri kauptmgeissa ja kihla-
kunnissa. • ' 

Ilmoitetaan eri teoUisuusryhnden ja duokkien mukaan jao-
teltuina tyopalkkojen luku, tyontekijain keskimaara, kayttovoi-
man suuruus tekokisissa kevosvoimissa ja tuotannon bruttoarvo 
mk.:ssa. 

Taulu n:o 4 antaa samanlaisia tietoja kuin n:o i , mutta ei 
laanittain, vaan teolksuuslajittain. Maamme teolksuus on siina 
naet jaettu X V rykmaan, joista kukin taasen useampaan luok
kaan. Nama eri teolksuusrykmat ovat seuraavat: i ) malmin
nosto, 2) sulatot ja metakien jalostuslaitokset,3) konepajat, 
4 ) k i e n o m p i koneteolksuus, 5) - Idvi-, savi-, lasi-, kiik- ja 
turveteodisuus, 6) _ kemialksten - laitteiden valmistusteolk-
suns, 7) terva-, oljy-, kund- y. m. tadaisten aineiden teokisuus, 
8) nakka- ja karvateokisuns, 9)^ kutomateoUisuus, 10) paperi-
teolksuus, 11) puuteoUisuus, 12) ravinto- ja nantintoaineteolk-' 
suns, 13) valaistus-, voimansiirto ja vesijoktoteokisuus, 14) graa-
fiUinen teokisnus, 15) ededisiin rykndin kuulumaton teolksuus. 

Taulu n:o 5 rykmittelee teolksuuskikkeet tuotaimon-brutto
arvon seka ondstajien mukaan. Tuotannon bruttoarvon mu
kaan on teodisuuskikkeet jaettu seitsemaan luokkaan, ake 5.000 
mk.:sta alkaen paattyen 1 mdj. mJk.:aan ja enemman. Kusta -
kin luokasta ilmoitetaan tyopalkkojen luku ja tyontekijain kesld-
maara ryhmitettydna kikkeiden ondstajien m.ukaan laanittain, 
kaupungit ja maaseutu erikaan. Ldkkeiden ondstajat taaSen 
on jaettu viiteen luokkaan;. yksityiset lienkilot, o.suuskunnat, 
osake- ja muut yktiot, kunnat, valtio. 

Taulu n:o 6 antaa tietoja teokisuuden slada toimivasta ken-
kilokimnasta teolksuuslajittain. Ilmoitetaan tyontekijain luku 
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tammi-, huMi-, heina- ja lokakunn i p:na, kuinka monta tyon
tekijaa keskimaarin ok a) ake 15 vnoden, b) 15—17 vuotiaita 
c) 18 vuotta tay'ttaneita, d) ykteensa, seka viela nmun kenkilo
kunnan keskimaara: a) insinoorien, pnrustajien, tyonjokta-
jien, b) konttorikenkdokunnan, c) ykteensa, aina kummastaMn 
sukupuolesta erikseen. • 

Jotta saataisiin selville sodan vaikutus teokisuuteen on 
vuonna 1916 samoinkuin vuonna 1915 ja vuoden 1914 jalkimai
sen puokskon aikana keratty tietoja tyontekijain lukumaarasta 
kunkin kuukauden i p:na. Nama tiedot on teolksuuslajittain 
ykdistetty erikoisessa taulussa 6 a. 

Taulussa n:o 7 on tietoja teolksuudessa kaytetyista moot-
toreista, koyrykattdoista ja sakkogeneraattoreista teokisuus-
lajittain. Paitsi kaikkien naiden lukumaaraa on viela ilnioitettu 
tekolksten kevosvoinden luku, koyry'-kattiloiden tulipinta m^:ssa 
seka sakkogeneraattorien kdowattien luku. 

Taulu n:o 8 dmoittaa tyopalkkojen omistajien ja teolksuus-
lajien mukaan ry'kndtettyina a) tyopalkkojen luvun, b) tyon
tekijain keskimaaran,"c) tuotannon bruttoarvon mJs::ssa. Tyo
palkkojen ondstajat on luoHteltu samoin kuin taulussa n:o 5. 

Taulu n:o 9 antaa lykyen yleiskatsaiiksen tuotannon kes-
kittyndseen rykmittelemaUa tyopalkkojen ondstajat keidan 
omistamiensa tyopalkkojen luvun mukaan. . -

Taulu n:o 10 rykmittelee tyopaikat valmistuksen arvon ja 
tyontekijain luvun mukaan. Valmistuksen arvon mukaan .on 
tyopaikat jaettu 6 luokkaan, alkaen ake 5,000 mk:sta ja paat
tyen 500,000 mk:aan ja siita yk. Tyontekijain lukumaarassa 
taasen on erotettu 5 luokkaa sen mukaan onko keita a) vakem
man kuin 10, b) 10'—100, c) 100—500, d) 500—-1,000, e) 1,000 
taki enemman. - - -

Taulu n:o 11 antaa teolksuuslajittain tietoja ndsta tyo-
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paikoista, joissa ei ole tekty tyota koko vuotta. Keskeytyksissa 
on erotettu lo eri rykmaa keskeyrtyksen pituuden mukaan. 

Taulusta n:o 12 sehdaa tydpaikoissa tapaktuneiden kes-
keytysten syyt, joita eroitetaan kaikkiaan 9: sopimaton vuoden-
aika, sopimaton vedenkorkeus, tukpalb, korjaukset, tyonsei-
saus, vararikko, raaka-aineen puute, tyon puute, muut syy^. 

Viimeinen taulukko (n:o 13) antaa tietoja' teolksnuden 
kuluttamista raaka-aineista ja sen tuotteista teolksuuslajittain. 
Ilmoitetaan enimmakseen kulutetun raaka-aineen nind, maara 
j a arvo ykteensa seka erikseen a) " ulkomaisesta raaka-aineesta, 
b) kotimaisesta raaka-aineesta ja c) kotimaisista puokvalmis-
teista. Samoin dmoitetaan enimakseen valmistetun tavaran 
nind ja maara seka tuotannon bruttoarvo mk:ssa, _ ' 

Viela on teodisuustilastoon vuosina 1912, 1913 ja 1914 
otettu myos rakapaja ja kontroUilaitos. Taydeka syyka on 
taman jokdosta kuomautettu, ettei rakapaja ole teolksuuskike 
sanan tavalksessa merkityksessa ja etta vuosien kuluessa voi
makkaasti vaikteleva rakanlyonti vaikuttaa kairitsevasti tuo-
tantoa osoittaviin numeroikin, jotka siten eivat dmaise m e t ^ i -
teolksuuden todelksta tilaa. Nama seikat kuondoonottaen onkin 
•^oden 1915 tdastosta alkaen jatetty pois rakapaja. K u i 
tenkin on tdaston lopussa edekeen sadytetty kertomus raka-
pajan toiminnasta ja kontrokilaitoksen vuosikertomus. — 

Joskin on tunnustettava, etta teoUisuustdastomme on pal
jon parantunut senj alkeen, kun se tdastokomitean mietinnon 
pokjaka V. 1909 uudistettdn, on kuitenkin samalla myonnettava, 
ettei se viela ole lakeskaan taydeUinen. 

Yleisena puutteeUisuutena on ndelestamme pidettava sita, 
ettei ole kunrdtetty kykiksi knomiota sdken, etta teoUisuustilas
toon tulee todeda vain tekdasteoUisuutta karjoittavia kikkeita. 
Kuten edeka on mairdttu asettui Kauppa- jaTeolksUustoimitus-
kunta V. 1909 kyka side kannaUe, etta kasityoammatteja ja 
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koti- ja kotitarveteokisuutta koskeva tilasto on eroitettava 
yleisesta teolksuustilastosta, mntta kaytannossa ei ole tata peri
aatetta voitu kykin jokdonmukaisesti noudattaa. - Meika ei 
ole tekdas-, k:asi-,- koti- ja kotitarveteoUisuuksien kasitteita 
viela otettu riittavan -selvittelyn alaisiksi, ndka kuitenkin oksi 
valttamatonta, jos taktoili valttya miekvaltaisilta ratkaisudta. 
Kuten taman kirjoitelman alkupuoleUa on osoitettu, ei nai
den kasitteiden tdaaSttely ole kyUakaan ndkaan kelposti suori
tettu tektava, mutta tektaan timnusomaisia piirteita on kuiten
kin jo esitetty siksi runsaasti, etta ne meidan oloikimme sovel-
lettuina useimmissa tapauksissa ruttanevat ratkaisun- perus-
teiksi. Mutta kiinidttamaUa kuondo yksinomaan tyovoiman 
suuruuteen tai tuotannon bruttoarvoon, kuten media nykyaan 
on laita, ei paasta niin'tarkkoikin tuloksiin kuin tilastolkselta 
tutkimukselta on yaadittava. Meidan teodisuustilastoomme ote
taan nykyaan m. 'm. »kaikki teokisuustoindntaa - karjoittavat 
Iaitokset, joissa tyovoiman suuruus on vakintain lo- tyontekijaa 
— taki tuotannon bruttoarvo vakintain-15,000 mk. vuodessa))'-''). 
Takaisten absoluuttisten mirdndarvojen maaraaminen najrttaa 
kuitenkin aina enemman tai vakemnian miekvaltaiselta. Tyon
tekijain lukumaaran rajan asettaminen juuri io:een on toimen-
pide, jonka onidstuneisuus ei kene aivan epailyksen ulkopuo
lella. Edella on jo osoitettu, kuinka eri maiden lainsaadanto 
on.tassa asettunut eri kannade. Mainittakoon my5s, etta esim,. 
Stieda on laatiessaan tilastoa Saksan teolksuudesta »Hand-
'worterbuck der Staats-wissensckafteuD-teokseen asettanut taman 
rajan 5o:een tyontekijaan myontaen .kylla itsekin taman menet-
telynsa miekvaltaisuuden. Toindtettaessa tuotantotdastoa U n -
karin suurteokisuudesta v. 1899 kokdistettiin tiedustelu kikkei-
siin, joissa" tyoskenteli vakintain 20 tyontekijaa tai jotka kayt
tivat moottoria. .. - • 

' 1) K t s . edella sH-;. 24. - • . . . 
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Jo" nama viittaukset osoittavat, etta ehdotonta rajaa ei 
tassa kohden ole voitu vetaa. ' ' 

. Jos siis tydntekijaiU' minirhimaara herattaa epailyksia, 
niin varma sita vastoin voi olla siita, etta tuotannon brutto
arvon minindksi on 15,000 vdk. aivan liian pieni. Sen jalkeen 
kuin Teokisuuskakitus nama saaimot vakvisti on rakan osto
kyky niin suuresti alentunut, 'tai, mika on sama asia, tuotteiden 
kinnat nun kuomattavasti kokonneet, etta nykyaan voi/ juuri 
tuotannon bruttoarvon perusteeka, tuka teolksuustilastoon ote-
tuksi moni sekainen teolksuuskike, joka oikealta luonteeltaan 
on pienteoUinen ja joka ennemndn on jatetty tilastosta pois. 
Kuitenkaan ei taman liikkeen luonne ole tarvinnut okenkaan 
munttua. Silla ei tarvitse oka tektaan oleekisia tuntomerkkejd 
j a sen tuotannon maara voi edekeenkin oka ykta aikainen kuin 
ennenkin, mutta yleinen kintojen nousu on kokottanut sen tuo
tannon bruttoarvon yli vaaditun minimimaaran. ' 

Pukeenaolevien saantojen mukaan otetaan teolksuustilas-
toomme_ myos kaikki veromyllyt. Nama eivat kuiterdsaan ole 
luonteeltaan varsinaista teokisuustoindntaa karjoittavia kik
keita, vaan on -ne pitemminkin luettava kotitarveteokisuuteen 
kuuluviksi. Taman osoittaa kykm. selvasti jo se seikka, etta vuo
den 1916 teokisuustilaston mukaan naiden veromykyjen luku oli 
2278 ja idissa tyoskentelevien'tyontekijain keskimaara 2532. 
Kussakin mykyssa oli siis keskimaarin vain i tyontekija. T a l -
laisika veromykydlla ei myoskaan ole mitaan tuotannon brutto-
arvoa, joka teolksuustilastossa ilmoitetaan teokisuuskikkeista, 
Tuotannon bruttoarvon sijaan voisi pukua ainoastaan jalostus-
arvosta. 

Naiden veromykyjen kasittelendnen teolksuustilastossa 
aikeuttaa sen, ettei tilasto voi antaa luotettavaa kuvaa maan 
todelksesta teodisuustoindnnasta." Vuoden 1916 tilaston mukaan 
oli teoUisuustyopaikkojen luku "koko maassa 4694. Jos tasta 
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summasta vaiieniietaaii edella dmoitettu veromyUyjen luku, 
saadaan jaSnnokseksl 2416, joka sds osoittaa varsinaisten teol-
lisuuskikkeiden lukua. Naemme siis, etta v. 1916 veromyUyjen , j 
luku oli 48,5 % kaikkien teoUisuustyopaikkojen kokonaismaa-
rasta, ja v. 1915 oli naita veromyllyja kymmenta enempi kuin 
kaikkia muita teokisuustyopaittoja ykteensa. Veromykyjen ! 
ottaminen teolksuustilastoon kammentaa nain oken sangen suu- j 
resti oikean kasityksen saandsta maamme teolksuustoimiimasta, | 
sita enemman kun tiedot naiden myUyjen luvusta nayttavat 
suuresti vaiktelevan vuodesta toiseen. Tama riippuu. osittain 
siita, etta kaymnissa olevien myUyjen maara tuntuu tosiaan 
suuresti mnuttuvan, osittain siita, etta on vaikeata saada pyy-
dettyja tietoja naista pienista laitoksista. Nain ollen oksi vero-
myUjrt poistettava teolksuustilaston taulukko-osastosta.. Sen 
sijaan voitaisiin tekstissa edekeenkin antaa tietoja naiden myl-
lyjen ja niissa tyoskentelevien kenkiloiden duvusta. 

Mita edeka on sanottu veromykyista ei tietenkaan koske 
suurempia koyxymyUyja, jotka ostavat vdjaa ja vxyyvM. sen 
jaukoina, siten karjoittaen todelksta teoUisuustoimintaa. Ne 
onkin teolksuustilastossa kasitelty erikseen ravinto- j a nautinto.-
aineteolksuuden 4. luokkaan kuuluvina. ,' 

Yleisena puutteena maamm.e teoUisuustilastossa on pidet
tava myos sita, ettei suna lainkaan kasitella .meljereita, jotka 
aivan summittaisesti on otettu maataloustdastoon (taulu n:o 3). 
Teolksuustdaston kannalta on ktdtenkin tarkeata, etta meijerit 
kasitekaan muun teolksuuden ykteydessa, jotta siten saadaan 
oikea kuva maan koko teokisesta toiminnasta. Meijerikike on 
media vdme vuosina paisunut siksi tarkeaksi suurteoUisuuden 
kaaraksi, etta sen Idttaminen yleiseen teoUisuustilastoon on 
valttamaton. Vuoden 1916 maataloustdastossa on tietoja kaik
kiaan 513 meijerista, joissa valndstettun v. 1916 ykteensa voita 
12.603 031 kg. ja juustoa r,787,'i86 kg. Naiden numeroiden jatta-
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minen. pois teoUisuustilastosta aiheuttaa sen, etta tilaston anta
ma yleiskuva maamme teolksuudesta" on oleeUisesti vaara. 
Meijerdiikkeen kasittelendnen teoUisuustilastossa ykdenmukai-
sesti muiden teolksuuskaarojen kanssa ei sdti saisi vaikuttaa 
muutoksia - maataloustdastoon, jossa meijerit' siita knokmatta 
edekeenkin oksi sadytettava. Maataloustdastossa on meije-
reita kasitelty pitajittain, teoUisuustdastossa ndta taasen olisi 
kasiteltava vain kiklakunnittain, ykdenmukaisesti muiden • 
teolksuuskikkeiden kanssa. Mainittakoon viela,'etta esim. Ruot
sin teokisuustdastossa on meljereita kasitelty vuodesta 1913 
saakka, koska takdottiin saada entista taydekisempi kuva teol
lisuuden asemasta. Samoin on meijerit otettu Norjan teokisuus- \ 
tdastoon. ' . ' 

Teolksuustdastossamme ei ole myoskaan tietoja maamme 
rakennusteoUisuudesta, joka kuitenkin parkaiten oksi kasitel
tava muun teoUisuuden ykteydessa. Tdastokondtean ekdotuk
sen mukaan okkin rakeimusteokisuus otettava teoUisuustilas-
toon, • mutta Teokisuuskalktuksen takan nakden epaavan lau-
sunnon jokdosta ei tilastokomitean ekdotusta ' kyvaksj^ty.' 
Teolksuuskalktuksen mielesta oli rakennusteoUisuudesta niid 
vaikea saada varmoja ja taydeUisia tietoja, ettei sita voitaisi 
kasiteka yleisessa teoUisuustdastossa. EUeivat nama vaikeudet 
kuitenkaan oksi aivan voittamattomat, oksi suotavaa, etta 
rakennusteokisuuskin otettaisiin teolksuustilastossa mukaan. 

Edeka kosketeUut " puutteellisuudet ovat nakdaksemme 
juuri joktuneet suureksi osaksi siita, ettei ole tdastoa varten 
laadittu meidan oloikimme soveltuvaa teoreettista selvitysta 
tekdaskasitteen oleeUisista tunnusmerkeista, joiden nojaka voi
taisun kussakin yksityistapauksessa ratkaista, onko Idke otet
tava teoUisuustilastoon vai ei. E i k a n meika myoskaan ole laki-
mainkaan tyydyrttavia virakisia luetteloja maassanime Vojty-

vista teolksuuslaitoksista. Teokisuusrekisteri olisi kuitenkin 
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tarpeen' ei ainoastaan teollisuustilaston vaan myos ammattien. 
tarkastajien'ja koko talouselaman kannalta. Y. 1910 julkaisemas-
saan mietinnossa Ruotsin tilastokomtea asettui takaisen teol-
lisuusrekisterin perustamista kannattamaan. Kauppa- ja 
Teokisuuskakituksesta saamieiii tietojen mukaan on meillakin 
parkaikaan valmistelun alaisena asetus teokisuusrekisterin pita-
misesta. Ekdotuksen mukaan tulee tama reldsteri kasittamafc: 
i ) kaikki ne valtion tarkastuksen ja valvonnan aldset Iaitokset, 
j oissa valvonta koskee itse .tuotantoa; 2) kaikki teknokendaki-
set tektaat, meijerit, tiiktektaat,. sakat ja turvepekkutektaat 
paitsi • niita, joita ilmeisesti kaytetaan ainoastaan ondstajan 
omaa tarvetta varten; seka 3) kaikki ne teokisuustoindntaa 
karjoittavat Iaitokset, joissa tyovoiman suuruus on vakintain 
lo-tyontekijaa, ja on suna tapauksessa, etta myoskin koneekista 
kayttovdimaa kaytetaan kunkin tekokkaan kevosvoiman kat
sottava vastaavan 3 tyontekijaa. Samoin ovat ilmoitusvelvoki-
siamyos sellaiset teollisuuslaitokset, joita valtio, kunta tai muu 
julkinen ykdyskunta taikka myos ykdistys dai saatid pitaa, 
.vaiklca niissa ei karjoiteta teoUisuutta eknkeinona.' Ilmoitus 
rekisteria varten on tektava kuukauden kuluessa siita, kun lai
tos on aloittanut toindntansa tai pysyri^ainen muutos tapaktu
nut niikin seikkoikin nakden, joista reMsteriin on ilmoitettava; 
K u n teokisuuslaitos kokonaan • lopettaa toimintansa, on sdta 
kuukauden kuluessa dmoitus tektava. 

Teokisuusrekisterin pexustaminen on epadematta oleva 
suureksi kyodyksi teokisuustilastoUe, joka senkautta saavuttaa 
suuremman tarkkuuden ja jokdonmukaisuuden. K u n rekisterln 
pitajaksi ekdotuksen mukaan tulee juuri Kauppa- ja Teokisuus-
kalktus, voidaan rekisteria valittomasti kayrttaa myos teolksuus
tilaston palveluksessa. • ' ' - ' \

Mutta palataksemme tilastossa nykyaan esiintyviin puut
teelksuuksiin, pitaisimme sellaisena myos sita seikkaa, ettei 



Suomen teolHsuustilasiosta. -"II3 

teollisuTistilastossamme ole mitaan tietoja teoUisuutta koUdan 
neesta suostuntaverotuksesta. Valtion verotuspodtiikan kan 
naita, joka meidan oloissamme tata nykya esiintyy nun poltta 
vana, on kuitenkin tallaisen selvityksen tarpeellisuus ilmeinen. 
Kysymy^ksessaolevien tietojen dankldminen voisi edka tuottaa 
vaikeuksia, mutta naddaksemme ne eivat ole voittamattomia. 
E t t a tilasto voi tallaLsia tietoja antaa, s&i osoittaa Ruotsissa 
saavutettu kokemus. Ruotsin teoUisuustilastossa ilmoitetaan 
kaupungittain ja laanittain tykndteltyina suostuntaveroitetut 
tulot. Sitavastoin el v:sta 1913 laktien enaa ole naita tietoja 
jarjestetty teolksuusrykmittain, koska tamantapainen rykjnit-
tely oli monessa tapauksessa makdoton tarldsuudeka toteuttaa. 
Mutta jo tallaisenaankin ovat suostuntaveroitettuja tuloja 
osoittavat numerot siksi mielenkiintoiset, etta ne oksi meidaiddn 
tilastocmme otettava. • . 

Viela olisi tdastoamme taydennettava'siten, etta sdta kavisi 
selvide myos suoritettujen tyopaivien luku seka kaikkiaan (pyo-
leissa luvuissa) etta ty^ontekijaa kokti eri teoUisuuden aloika. 
Naiden tietojen kankkimista piti Teokisuuskakitus v. 1909 anta-
massaan lausunnossa vaikeana ja ekdotti miden poisjattamista, 
)>kun nuda ei ollut mitaan erikoista merkitysta». I,uukaksemme 
eivat vaikeudet tassa kokden kuitenkaan ole voittamattomat, 
kcskapa esim. Norjan ja Ruotsin teolksuustilastossa on tiedot 
suoritettujen tyopaivien luvusta kaikdta muilta teokisuuden 
alodta paitsi meijereista. Tietojen merkityksen asettaa Teoki
suuskakitus ndtlestamime kian vakaarvoiseksi. Ykdessa tuo-
tantottlcksia koskevien tietojen kanssa kay nnsta selvdle kuna-
kin tyopaivana suoritettujen tuotteiden arvo eri teolksuuden 
aloika ja-viela krnkin tyontekijan-tyotulokset-paivaa kokti. 
Jo nama seikat ovat, tyopalkkoja koskevien tietojem okeUa, 
nakdaksemme siksi mielenkiintoiset, ettei ole mitaan syyta 
asettua- niiden sukteen kalveksuvake kannake. 
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Sen sijaan voisi teollisuustilastostamme suuremmatta vaa-
ratta jattaa kaksi ensimaista taulukkoa kokonaan pois. Ne 
tiedot, jotka siten jaisivat pois (tyontekijain luku tamnd-, duhti-, 
heina- ja lokakuun i p:na, tyontekijain paikkaus, Smk.; raaka-
aineitten arvo, Smk.), voisi aivan Ihyvin liittaa tauluun n:o 3. 
Jos nyt tahtoisi kuitenkin tuodalsen yleiskatsauksen sailyttaa, 
ei ainakaan taulu n:o i ole tarpeellinen, koska samat tiedot 
ovat — seikkaperaisemmin vain •— esitetyt taulussa n:o 2. 
jalkimaisessa pdsi vain laskettava yhteen kaupunkeja ja maa-
seutua koskevat numerot kustakin laardsta erikseen. Mitaan 
muuta'taydennysta ei taulu n:o 2 kaipaisi. 

Taulusta n:o 5, jossa teodisuujsUikkeet on ryhndtetty tuo
tannon bruttoarvon seka omistajien mukaan, saisi jattaa pois 
sellaiset liikkeet, joiden tuotannon bruttoarvo on-ade 20—50,000 
mk. Nykyisen hintatason vallitessa ei sellaisia Hikkeita juuri 
voi pitaa varsinaiseen suurteodisuuteen kuuluvina. 

Taulussa n:o 6 odsi tyontekijat ja muu henkil5kunta yksi-
tydskohtaisemmin ryhmiteltava, esini. sdhen tapaan kuin Ruot
sin teolksuustilastossa on tehty. Siina on erikoinen taulukko 
teolksuuskikkeiden hakintokunnasta, jossa erotetaan seuraavat 
rykmat: 

I . esindeket; 2. teladlknen kallintokunta; 3. konttoriken-
Idlokunta; 4. varastokirjanpitajat,! liikeapulaiset y. m.; 5. kik-
keen palveluksessa matkustavat. 

Tektaan tyontekijat on Ruotsin teolksuustilastossa taa
sen jaettu kakteen rykmaan; a) varsinaiset tektaan tyontekijat; 
b) varastotyolaiset, pakkaajat, lastaajat, rengit, ajajat, okjaa-
jat y. m. ' • 

Taulu n:o 6 a on nykyoloissa! tarpeeton ja se. tullaankin, 
Kauppa- ja TeoUisuuskakituksesta saandeni tietojen mukaan, 
jattamaan pois v. 1917 tilastosta laktien. 

Taulussa n:o 7 on tektaiden kayttovoimaa esittavat tiedot 

i 



Suomen teoUisuustilastosta. 

lyliniitelty hiukan sekavasti; Parempi olisi tassa koMiii mie
lestamme Ruotsissa noudatettu jaoittelu.-

Taulusta n:o lo saisi, samoinkuin taulusta n:o 5, jattaa pois 
sellaiset tyopaikat, joissa valmistuksen arvo on ade zp— 
50,000 mk. • ' • - - . - - - _ ^ 

Taulussa n:o 12 on tyonseisausteh syjrt esitetty siina suli
teessa puutteeldsesti, ettei ole erotettu erikseen tyonsulkuja ja • 
lakkoja. Nama ovat kuitenkin viime vuosina kaymeet media-
kin^ siksi lukuisiksi ja merkityksedisiksi dmioiksi, etta taydeda • 

-"syydla on idide tilastossakin kiinnitettava laajempaa duondota. 
• " Joitakin pienempia muistutuksia voisi viela tehda esim. 

teoUisuusliikkeiden ry'-dmittelysta, joka kaipaa uudistamista 
sen mukaan kuin teoldsuus kedlttyy. Tama- on kuitenkin va-

- dempiarvoinen asia ja tudee varmaan korjatuksi idin pian kuin 
aloitetaan maamme teodisuustilaston yleinen -uudistaminen, 
jonka toimenpiteen valttamattomyytta tassa olenime koetta- » 
neet esittaa. — 

. E n s i tietojen kerays teodisuiistilastoa varten tapadtui \mo-
teen 1912' saakka siten, etta valmiiksi painetut kyselykaavak-

- keet ladetettiin TeodisuusdaldtUksesta laanlen kuvernooreide, 
jotka vuorostaan toindttivat ne maistraateide ja kruununvou-
deille.l Kruununvoudit taasen ladettivat kaavakkeet'alaisideen 
kruununnimismieddle, jotka poliisivirkaidjoiden a-vnlla duoledti-
vat niiden jakelusta teokisuudenkarjoittajike ja kaavakkeiden 
asianmukaisesta tayttamisesta. Taytettyjen" kaavakkeiden 

' palauttaminen tapaktui samojen -viranomaisten valitykseka, 
mutta painvastaisessa jarjestyksessa, nim. siten, etta pokisi-

' virkaikjaf jattivat ne kruuriunnimisndekike,' kruununnimisnde--
ket lakettivat ne kmununvoudeide, kruununvoudlt samoinkuin 

- maistraatit kuvernooreike ja kuvernoorit Teolksutiskalktukseke. 
Tallaisen monimutkaisen viirastotien kayttaminen aikeutti tie
tojen saannissa suurta viivastymista ja tuotti lisaksi'tarpeetonta 
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vaivaa laaninhallituksen virkamieliille. Taman joMosta Teol-
lisuushallitus esitti maan kuveinooreille 12/11 iq i2 lahetta-
massaan kirjelmassa, etta ensi tietojen keraaminen tulisi vast'
edes tapadtumaan seuraavalla tax^ada. 

Kyselykaavakkeet lahetetaan Teoldsuushadituksesta asian-
omaiside ammatticntarkastajide, Jotka jakavat ne pdreissaan 
maistraateide ja kruununnimismiekillqj Nama kuolektivat, 
kuten ennenkin, niiden tay-ttamisesta ja lakettavat ne suoraan 
ammattientarkastajille. Viimemainitut tarkastavat sen jalkeen 
palautetut kaavakkeet ja lakettavat ne kiireimndten, makdol
ksesti sattuneita laindntyonteja koskevan lausuntonsa kera, 
Teodisuuskakittkseke. Vasta tamSn lausunnon saatuaan Teol-
lisuuskalktus kaantyy kuvernoorkn puoleen pyrynnoka, etta 
ilmoituksen laiminlyoneet velvoitettaisun sakon ukalla suorit-
tamaan tektavansa. 

V:sta 1912 laktien onkin tilastokisten tietojen kerays teol
lisuustilastoa ja ammattientarkastajien kertomuksia varten 
tapaktunut Teokisuuskalktuksen edella esittamalla tax'aka. 

Tama uusi jarjestelma ei ole kuitenkaan sekaan oscittau-
tunut kykin nopeasti toimivaksi. Vuoden 1912 tilaston ainekis
toa puuttui viela lokakuussa 1913 sadoista teolksuuslaitoksista, 
joten niista oli ilmoitettava kuvemoorinvirastoille. J a viela 
kelmikuussa 1914 kankittdn tietojai muutamilta sangen snurdta 
teolksuuslaitoksdta. Vdmcinen tarvittava tieto saatiin vasta 
maaliskuun alussa, siis vuosi kian myokaan. Samanlaista myo-
kastymista on sattunut useiri seuraavinakin vuosina. Kauppa-
ja Teokisuuskakituksesta saamani tiedon mukaan saapui esim. 
vuotta 1916 koskevia tietoja vielas niin myokaan kuin" kelmi
kuussa 1920. Sentakden on v. I9i9|tekty ensitietojen keraamis-
tavassa se muutos, etta kaavakkeet on Kauppa- ja Teokisuus
kakituksesta laketetty kunnakisike ammattientarkastajdle, 
jotka ovat vuorostaan jakaneet ne asianomaisike teolksuuslai-
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tosten jolitaiiUe. Viimemainitut taasen taytettyaan kaavak
keet palauttavat ne suoraan Kauppa- ja Teokisuuskakitukseke. 
Tama. uusin tie nayttaakin lupaavalta. Kaikkiin sekaisun kun-
tiin, joissa 'on yksikin suurempi tekdaslaitos, tukaan mikali 
makdokista asettamaan kunnalknen ammattientarkastaja. 
Han tuntee ja tietaa ndta teollisuuslaitoksia kanen piirissaan 
on toiminnassa. Sikoin on varmaa, etta tiedot saadaan kaikista 
teokisuuslaitoksista. 

Tassakin cn kyka eras epakokta, joka suurimmaksi osaksi 
joktuu valtion virkamigstcn palkkauskysymyksesta. On ensin
nakin vaikea- saada kykenevia ammattientarkastajia, kun nii
den palkat ovat niin pienet kuin ne meika ovat okeet. Toiseksi: 
alemmat ammattientarkastajat vaiktuvat myotaansa, mika 
ensi tietojen keraandsen kannalta on varsin vaktettavaa. Uusi 
tarkastaja ei tunne aluksi patkalksia olosukteita eika voi nun 
ollen kuomata kaavakkeeseen makdokisesti tektyja virkeita 
eika siis keti korjata idita. Sentakden oksi jo talta nakokannalta 
suotavaa, etta ammattientarkastajain palkat korotettaisdn, 
niin etta ke voisivat vakinaisemmin tointansa koitaa. 
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I . 

Bnnenkuin. kaymme tarkastamaan kauppapakon Mstorial-
lista keMtysta ja voidaksemme taydelHsesti ymmartaa dike-
elaman alalia vaditsevia pakkotoimenpiteita, joista media Pok
janmaan kaupnngit okvat erdmndn joutuneet karsimaan, on 
paikallaan luoda lykyt katsaus idikin taloudedisdn periaattei-
sdn, jotka naikin aikoikin • olivat yakalla Buropan valtioissa, 
luonnollisesti myoskin Ruotsi-Suomessa. Vaikka nama talou-
dekiset aatevirtaukset eivat muodostaneet mitaan tieteelksta 
kansantaloudekista oppisuuntaa, niin ne sittenkin kayrtaimoki-
sessa elamassa tukvat paljon merkitseviksi kaiklden eknkeino
jen ja varsinkin kaupan alalia. 

Uuden ajan alusta asti oli Europan valtioitten talousela-
massa vallada merkantiksysteemi, jonka uuden ajan kakden 
ensimaisen vuosisadan kuluessa kansantalouskirjaikjain aja-
tukset j a valtiomiesten talouspoliittiset toimenpiteet okvat 
muodostaneet. Merkantikstiset periaatteet eivat ole jonkin maa-
ratyn kirjailijan keksimia enempaa kuin niita ei ole myoskaan 
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kukaan yksitydnen asettanut yhteen kuuluviksi tai antanut 
niille maarattya' tieteellista muotoa. Niina aikoina, jolloin 
merkantlKstiset katsantokannat vakiintuivat, ei kenenkaan 
mieleen juolahtanut, etta niiden oikeutusta piti todisteda ja' 
puolustaa. Vasta myohemmin huomattiin; etta ne eivat oUeet-
kaan aivan itsestaan selvia ja vielapa etta ne odvat suorastaan 
turndodisia talouselaman terveelle keldtyksede. 

Merkantilistinen ajatussuunta on saanut' alkunsa vadtto-
masti kansan tajuimasta. Sen ilmaisee jo niiden sisaltokin, 
sdla merkantilismin ajatukset esdntyvat sedaisina lauselmina, 
joilta punttnu tieteedisen totuuden teravyytta ja tarkkaa muo-
dostelua. Ne tehtavat, joiden ratkaisemiseksi merkantdismin 
saannot alunpitaen od tarkoitettu, kuuluivat kansainvadsten 
kauppasuhteiden alade. Ndda ei odut sina aikana, jodoin ne 
vaditsivat, muuta tarkoitusta kuin palveda apukeinoina kul-
loinkin esdntyvien kaytannoldsten kysymysten arvostelussa ja 
ratkaisussa. Taman aikuisissa kirjoituksissa esiintyykin mer-
kantidstinen luonne varsin erilaisena, sida eri kirjaidjat saat
toivat kaytannoldsten kysy^mysten arvostelussa tuda aivan 
eri tuloksiin, vaikka lahtivatMn samalta nakokannalta. 

Saadaksemme selvan, kasityksen sen opin sunnnasta, joka 
vakiteken ikaankuin knomaamatta kekittyi, esitamme seuraa
vassa merkantiksndn perusajatukset: 

1) Mita enemman rakaa maassa on, sita suurempi on maan 
rikkaus. , ^ 

2) Ulkomainen. kauppa on jalojen njetakien tuottavin 
lakde. . • 

3) Ulkomainen kauppa on edudiginta, kun maan tuottei
den vienti on oman maan kauppiaitten kasissa, ja mikoin on 
kysymyksessa merikauppa, kaytetaan omia kauppalaivoja. 

'4) Rikkaus kasvaa sita paremmin,. ndta enemman ulko-
madle myydaan. Erotus viennin ja tuonnin arvojen vakka 
on laskettava puktaassa rakassa. Kansainvalinen kauppa on 
verrattavissa vaakaan, jossa vienti ja tuonti ovat vaakakup-
peja. Ylipaino jommassakummassa vaakakupissa osottaa, 
onko maakan tukut rakaa ja maa siis rikastunut vai onko raka 
mennyrt maasta pois ja maa nain oken koyktynyt. 
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5) Mita enemman maassa on tyota ja siilien tilaisnutta, 
sita paremmin sen v9.est6 menestyy. 

6) Mita snurempi on maan vaeston luknmaarM,, sita suu
rempi on sen taloudellinen kukoistus. 

7) Vientitavarain tuottama voitto on suurempi, jos tavara , 
viedaan valmiina sika raaka-aineina!. 

8) Bdullisinta on kaupankaynti' sellaisten maitten kanssa, 
joddn nahden on valtiodisesti vaikutusvaltaa, tai joita voi, 
kuten siirtomaita, pitaa taydedisessa riippuvaisuudessa. 

9) Ainoastaan valtion ylcsinomaiiien jokto antaa kau-
paUe sen muodon, joka on maake kyodydisin. 

10) Kaupan alada saavutetettu. ydvalta vakvistaa myos
kin valtiollista y'kvaltaa. i ' , ' • 

Kuten jo \ditattiin, merkantdisnd ei ole jonkun tai j olden-
kin kansantalouskirjaikjain kekittama oppi, vaan se ilineni 
ikaankuin itsestaan eri maissa. Toisistaan tietamatta valtio-
mieket koettivat eri maissa joktaa valtion talouseMmaa paa
asiassa samojen periaatteiden mukaan, mistaan systeemiksi 
kekitetysta oppisuunnasta tietam.atta. Vasta Adam' Smitk 
aikaa kayttaa merkantiksysteem.i-nindtysta. J a kan kasit-
telee sita ensimaisena tieteekisena kansantalousjarjestelmana, 
samoin kuin tekevat myoskin fysiokratit. 

Merkantiksysteend ok, kuten ededa esitetyista ponsdau-
selmista kay selvike, ndta lakeisimmassa ykteydessa samaan 
aikaan ilmeiievan monarkistisen valtiovakan ja sen mukana 
kasvavain valtiotarpeiden kanssa. Rajattoman vakan omaa-
vat kakitukset saivat merkantikstisesta sunnnasta voimak-
kaimman tukensa ja suosivat sita kaddn tavoin. Valtiopok- • 
tiikka" koetti kaikin keinoin edistaa kauppaa seka muitakin 
eknkeino j a kyTdnvoinnin oivallisimpina lakteina. J a tasta 
yksinvaltiuden kanssa kasi kadessa kulkemisesta juuri joktuu, 
etta merkantiksmi niin kyvin sopi tana aikana kaytannpkiseen 
valtioelamaan. Merkantilisysteemi oli ankaraa despotismia 
taloudeklsilla aloida. Tata osottavat ne monet tarkat rajoi-
tukset ja jarjestelyrt talouselamassa, jotka joktuivat juuri mer-
kantdistisesta ajatussuunnasta. J a kuitenkin se'ok mita lakei
simmassa ykteydessa ajan pyrkiniysten ja tarpeiden kanssa ja 
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on kieltamatta suuressa maarin yaikuttanut kehittavasti eUn-
keino-oloihin. Gustaf SchmoUer mainitsee, etta -esini. Preussi 
ei olisi koskaan kestanyt naapurikansain painostusta ilman • 
omaa politiikkaa, sodanjoMoa ja merhantilismia, vaan sen to-
dennakoisesti suurvallat odsivat i8 :n tai igm \Tiosisadan ku
luessa keskenaan jakaneet kuten Puolan. )̂ 

Mutta merkantidsnd vaikutti ednkeinojen keditykseen toi
selta puolen sangen haitadisesti, kun se tadtoi maaratyt pai- . 
kalliset tai maaratyn ajan vaatimukset yleistaa kokoval ta -
kuntaa koskeviksi, ajan munttuvia tarpeita lukumiottamatta.' 
Taman taliden onkin sanotuda taloussuunnada ansioittensa 
ohella myoskin. suuret puutteensa ja varjopuolensa. J a kuta 
enemman keditys taloudedisen elaman alada pynrki kulkemaan • 
eteenpain, sita daitaldsemmaksi kavl hadituslen dolhousjarjes
telma ja vapaan kilpailun edkaisy lainsaadannoldsta tieta. Se 
dyoty, mika-esim. kaupasta merkantilisndn periaatteiden mu
kaan piti tuda koko valtakimnade, tulikin itse asiassa v a i n 
muntandde kaupungeille, lam sen sijaan huonommassa ase-
massa olevat seudut koylitydvat perati. Ruotsin valtakunnassa 
tulivat merkantdismin varjopuolet ralkeimmin eside vapauden--
ajada Pohjanlahden raiitakaupunkien kauppaoloissa, joiden 
muodostumista kaymm.e seuraavassa tarkastamaan. 

n . 

Kauppa ja merenkulku joutuivat merkantidstisen katsantg-
karman mukaan erikoisesti valtion duolenpidon alaisiksi, koska 
sen mukaan kauppa ok kaikkien eknkeinojen aiti. Siksi kalk
tus ryktyikin lakimaarayksdla kauppaa muka kekittamaan 
sdken suuntaan, etta se .makdodisimman paljon tuottaisi valta-
kunnake pnkdasta rakaa ja etta sita maasta menisi pois ndn 
vakan k u i n suinkin. Kaupankaynti keskitettdn kaupunkeikin 
ja tukakutettiin maa-kauppa kokonaan. Mutta tamakaan ei 
tyydyrttanyt, vaan mvettiin pyrkimaan silken, etta valtakun-
taan ok saatava muutamia maktavia kaupunkeja, joikin ok 

•l) S c h m o i l e r , Gmndriss der allgemeinen Volkwirtschaftslehre II ,s 599. 



122 Vilho Annala. 

koottava kaikki ulkomainen kauppai. ja kotimainenkin mikali se 
vain oH maMollista. Vielapa uskottiin, etta Ruotsin valta
kunnan kauppa voidaan saada kukoistavaksi parkaiten ykden 
rikkaan ja - maktavan' kauppakaupungin kautta. Tadaiseksi 
kaupungiksi kaikin puokn sopivana pidettiin Tukkolmaa. T a 
man kaupungin maktavuus on saavutettavissa parkaiten siten, 
etta sdta tekdaan koko valtakuniian yksinomainen varasto-
paikka, niin etta siis ainoastaan Tukkolma saisi kayda kauppaa 
ulkomaitten kanssa. 

Ajatus Tukkolman muodostamisesta valtakunnan kau
pan keskukseksi ei kene joktunut I yksin ulkomaalta saadusta 
esimerkista, kuten 0. Fyhrvall olettaa, )̂ vaan joktui se epai
lematta myoskin yka enemman valtion talouselaman alalia 
valtaan paasevasta merkantikstisesta kasityssuunnasta. K a n 
santalous takan aikaan oli melkein yksinomaan luontaistalou-
delkseka' kannalla, jonka takden valtiotalonskin ok enemman 
tai vakemman luontaistaloudelksta. Verot okvat melkein ko
konaan luonnontuotteissa maaratyt, silla verotuksessa ok otet
tava niita maksuvalineita, joita kansantalouden tuotanto tar-
josi. Niiden keraaminen oli perin i kankalaa ja ndden kaytta
minen valtiontarpeisiin vielaidn kankalampaa. )̂ 

Tasta kannasta luonnolksesti pyrittiin pois ja kuninkaat 
koettivat saattaa valtion taloutta rakakannake. Tassa tarvit
tiin kaupunkien ja porvarien apua, silla vain ne kykenivat kank-
kimaan rakaa. Kaupunkeja taytyi, sus vaurastuttaa ja ennen-
kaikkea tietysti valtakunnan paakaupunkia. Nama vauras-
tuneet kaupungit sitten puolestaan kylla osasivat etujansa 
valvoa ja muiden kaupunkien kekitysta ekkaista. 

Kustaa I I Aadolfin kauppapolitiikan tarkeana paam'aarana 
ok oman kauppalaivaston luondnen -Rnotside. Kotimainen 
kauppalaivasto olikin kieltamatta tarpeen vaatima. K u n ulko
mainen kauppa ok vieraideii kallussa, oli tarjoda aina se vaara,-
etta kauppaa karjoittavat maat joutuivat sotaan joko Ruotsin 
tai muiden valtpjen kanssa, jodoin tavaran tuonti ulkomailta 

•'•) O s k a r P y l i r v a l l , Om det bntniska handelstvdnget, s. 3. 
)̂ J . H . V e n n o l a , Luontais- ja rahatalouden astctaistelu kansantalon

dessa ja valtion finanssit, s. 1 7 1 — 2 6 2 . 
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kokonaan saattoi keskeyrtya. Tasta taas hairiytjn perati talou
dellinen elama. Sitapaitsi od kauppalaivasto sangen tarpeelli
nen valtakurmade sodan syttyessa, sida sita kaytettun pienen 
sotalaivaston apuna taistelussa. Nain od siis seka kaupan ja 
ednkeinojen etta koko valtakunnan kyvinvoinnin kannalta 
merenkulun aikaansaaminen aivan valttamaton. 

On luonnokista, etta kuninkaan kuondo kiintyi etupaassa 
suurimpiin kaupunkeddn, silla ididen ky'vinvoinnista ja makta-
vuudesta riippui kokonaan taman suunnitelman onrdstuminen. 
Pienten kaupunkien eduista ei vaktetty. Tama takaisten kau
punkien kauppaetujen polkendnen tulee selvasti -ilmi, kmi 
ICustaa I I Adolf rupeaa suunrdtelmaansa kaytannossa toteut-
tamaan. Han julkaisee v. 1614 kauppa- ja purjekdussaannon, 
jossa kokonaan kiellettiin ulkomaalaisia purjektimasta Turun 
j a Geflen pokjoispuolella oleviin kaupunkeikin. Joka tata 
maaraysta vastaan rikkoi, menetti rangaistukseksi laivansa ja 
tavaransa. Valtakunnan kaupungit jaettiin tassa kauppasaan-
nossa tapuk- ja maakaupunkeikin. Ainoastaan tapulikaupun-
gedle myonnettiin vapaa purjekdusoikeus ulkomadle. Maa-
kaupungit, jodaisiksi m. m. kaikld Pokjanmaan kaupungit jou
tuivat, jaivat tata olkeutta vaike. Kuitenkin kaikkien Pok
janlakden pokjoisosassa olevien • kaupunkien salkttiin omdla 
laivoiUaan kuljettaa ulkomaike puutavaroita, vaskea, tervaa, 
kylkeenrasvaa, taka ja vuotia, mutta velvoitettiin tuomaan 
Tuokatavarat, kirvennakat ja turkikset • Tukliolmaan ja myy-
maan sikalaisdle porvaredle: 
• " ^TS-ma asetus sisalsi nain oden Pokjanlakden kaupan suk
teen sangen ankaria maarayksia. Siksipa ne symnyrttivatkin 
.valituksia Pokjanmaan kaupunlden puolelta. V . 1616 jattivat 
Vaasan ja Oulun edusmieket Helsingin valtiopaivdla anomuk-
sen Kustaa Adolfide, etta kaupunkien porvarit saisivat pur
jektia Saksaan maksamaan suorittamatta jaaneita velkojaan. 
Takan anomukseen kuningas suostuikin, mutta kuninkaaki-
sessa lupakirjassa mainittiin ektona, etta Saksaan sai vieda 
vain tervaa, kylkeenrasvaa ja vuotia, mutta Sandra viktuake-
persedlar ock atande varor, som ar smor, lax, torrfisk ock annat. 
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skola de fora pa Stocldiolm ocli digeu aunaii vags», kuten sanat 
kuuluivat. )̂ i 

V . 1617 anoivat seka Vaasa ettii Oulu uudekeen purjekdus-
oikeutta Saksaan. Mutta tada kertaa ei suostuttu pyjTitoon, 
vaan painvastoin tektdn kaupan rajoitukset entistakin tiu-
kemmiksi, sida samana vuonna jclkaisi kuningas uuden kauppa-
ja purjekdussaannon, jossa Porinj ja Geflen pokjoispuolella 
olevdta kaupungeilta riistettiin dlkomaan purjekdusoikeus 
kokonaan. Vielapa rajoitettiin Pokjanmaan kaupunkien kauppa 
yksinomaan Tukkolmaan ja Turkuun. Nain ulottui Tukkolman 
monopokoikeus Pokjanmaan kaupunkeikin n ^ d e n kaikkiin 
tavaroikin eika vain mokatavaroildn. Mutta ettei tama mono-
poll vaikuttaisi loukkaavalta, tektdn Turku tassa sukteessa 
saman arvoiseksi kuin Tukkolma. Turuke tarna kyda od kyo
dyksi, mutta ei Pokjanmaan kaupungeille, sdla molemmat 
kaupungit osasivat kylla pitaa kinnat alkaisina. 

Tallainen kauppasaados vaikutti kerrassaan tukakutta-
vasti Pokjanmaan .kaupunkien kekitykseen. Valituksia tek
tdn toinen toisensa jalkeen, mutta ndtaan apua niista^ei ollut,, 
Aivan ' kokonaan ulkomaankauppa I ei kuitenkaan lakannut, 
silla vuoden 1617 jalkeen purjekti plkomaalaisia laivoja Vaa
san ja Oulun satamiin useamndn kuin ennen. J a kaupungit-
ottivat ndelekaan vastaan tadaiset vieraat, sdla korvasikan se 
edes kinkkasen niita oikeuksia, mitka purjekdussaannon kautta, 
oli menetetty. 

Vaasan kaupungin varakisnus oli takan aikaan jonkun 
verran parempi kuin muiden Pokjanimaan kaupunkien. Oulun, 
kaupungin tila oli varsinkin 1630-luvuka suorastaan kadan-
alainen. E i k a ainoastaan nama Pokjanmaan kaupungit vaan 
myoskin tapukkaupungit, vielapa itse Tukkolmakin koyktjd 
sdken maarin, etta ei voinut v. 1635 suorittaa verojaan. )̂ 
Tama keratti kakitusmiesten kuolta, ja innokkaasti alettiin 

1) K t s . H . B . A s p e l i 11, Vasa stads 
k u n e n , Oulun kaupungin historia, s. 167. 

'MsioHa, s. 203 j a A. H . V i r k -

^) K . K i v i a l l i o , Piirteita Pohjanlahden kauppapakon sytmysia,^ 
Hist. Aikakauskirja 1910, s. 58. 
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poMia kaupan ja kaupunkien uudekeen jarjestandsta. Tulok
sena kalktuksen kuolenpidosta'kauppaan nakden od uusi pur-
jekdussaanto v. 1636, joka ok merkantikstisen ajatussuunnan 
voimakkain ilmaus. Tama purjekdusasetus, jonka laatija ok 
valtiokansleri Axel Oxenstjexna, sisalsi paakokdissaan seuraa-
vaa: i ) Kaikkia ulkomaalaisia kiekettiin purjektimasta Tuk-

-kolman ja Turun pokjoispuolella oleviin kaupunkeikin; 2) Pok-
-janlakden rannalla olevat kaupungit eivat saaneet purjektia 
-nlkomaide; 3) kotimaan kauppa ok pysyrtettava kaupun

gin lain, asetusten, kauppasaannon ja kaupunkien etuoikeuk-
sien myontamissa rajoissa; 4) Tukkolmaan. -ja Turkuun 
perustettaisidi ykdet -rootuiset vapaamarkkinat. 

Tama purjekdussaanto ei koskenut suuresti Pokjanmaan 
kaupunkien kauppaa, sika sainat rajoitukset naikin nakden 

- sisalsi jo 1617 vuoden purjekdussaanto. Ainoastaan Vaasan 
. kauppaetuikin se koski jonkunverran, silla v. 1624 saatu oikeus 

purjektia Riigaan lakkasi kokonaan taman asetuksen jokdosta. 
Samoin lakkasi ulkomaalaisten laivojen purjektiminen Pokjan-

- maan kaupunkeikin. 
Nain jaivat Pokjanmaan kaupungit ankaran kauppapakon 

- alaisiksi 130 vuodeksi. Etelaisemmat Pokjanlakden rannada 
olevat kaupungit: Rauma,, Pori ja Unsikaupunki saivat pian 

- takaisin entisen kauppavapautensa. Tama alkuaan yleista 
- kyotya tarkoitt.avaan kauppapolitiikkaan perustuva kauppa-

pakko muodostui vakiteken ajan muuttuessa suorastaan vaa-
ryj'deksi, joka nostatti Pokjanmaan kaupungit sitkeaan taiste-
luun tukakutta'via eknkeino-elaman alaka vallitse-via pakko
toimenpiteita vastaan. 

* 

Taistelu kauppavapauden puolesta alkoi oikeastaan jo 
- 1719 vuoden valtiopaivdla. Maaliskuun 4 p:na 1719 esittivat 

Pokjanmaan kaupungit yleisissa vaktuksissaan, miten Pok-
janmaa suuren pokjansodan takia oli karsinyrt enemman kuin 
muut maakunnat, miten sen kauppa ok kitunut Tukkolman 
yksinoikeuden aka, -vielapa okut riippuvainen tervakomppanian 
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mielivallasta. Maakumian. tuotteista maksettiiu nain ollen 
mahdolUsimman alliainen Hnta. Niinpa saatiin tervasta vain 
korkeintaan 4 talaria vaskirakaa, kun sitavastoin vuorikuntain 
vaestoUe maksettiiu 12 talaria. Mutta muukalaisista tavaroista 
piti maakuntalaisten maksaa sukteettoman korkeita' kintoja. 
Pokjanmaa paremmin kuin muut maakunnat tarvitsi kauppa-
vapautta. Sentakden pyysivatkir). sen kaupunkien edustajat, 
etta Pokjanmaan kaupungit saisivat vapaasti purjektia valta
kunnan kaikkdn tapukkaupunkeikin, olematta sidottuna min
kaan kaupungin tai komppanian miekvaltaan. Tarkoittikan 
1617 vuoden purjekdussaanto koko valtakunnan etna eika 
yksityisten kaupunkien suosimista, jota paitsi kuninkaaka ok 
luonnolksesti valta muuttaa tai korjata sita. 

vakan myokemndn jattivat Pokjanmaan kaupunkien edus
tajat viela kaksi samansisaltoista laajemmin perusteltua kir-
jelmaa, joista toinen mairdtsee, etta porvarissaadym enerdmisto 
oli suosiodisesti vastaanottanut pukeenalaiset vaktukset, mutta 
etta muutamat — arvatenldn tukkolmalaiset •— olivat pyydet-
tyja parannuksia vastustaneet. Toisessa aatekssaadyde anne-
tussa mainitaan, etta asia oli jatet^j^ kallitsijan ratkaistavaksi, 
minka jokdosta pyydettiin aatedssaadyn kannatusta asiassa.. 

Y k a laajemman taustan saivat Pokjanmaan kaupunkien 
pyrkimykset kauppaoikeuksien laajentamisen puolesta,- lain 
samaan aikaan 16 Ruotsin kaupunkia jatti saman asian jok
dosta kuomattavan esityksen, jossa puolustivat Pokjanmaan 
kaupunkien esittanda valituksia, kuomauttaen m. m. sangen 
sattuvasti, etta Pokjanmaan kauppiaat eivat" varmaankaan 
syjitta purjektisi 50—lOQ peninkulmaa eteenpain Tukkolmasta, 
jos vain taaka saisivat tavarastaan edes suunniUeen koktuuki-
set kinnat. Myoskin ke'maiidtsivat, etta aivan turkaan pelja-
taan Tukkolman karsivan elintarpeiden puutetta, vaikkaldn 
monopok lakkautettaisiin. Pokjanmaan kauppaoikeuksien laa-
jentamisesta ei oksi mitaan vakinkoa valtakunnake, vaan pain
vastoin. I . 

Mutta kaikki "nama ponnistukset raukesivat tylijun. V a l -
lassa olevat katsoivat asiaa ankaralsti valtakunnan paakaupun-
gin edun ja merkantiksndn kannalta. 

] 
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Huelimatta tasta kielteisesta vastauksesta, jattivat Oulmi, 
Vaasan, Undenkaarlepyyn, Kokkolan, Pletarsaaren ja Raaken 
edustajat v. 1720 kakitukselle uuden anomuksen, jossa ke muis-
tuttivat, etta Pokjanmaan toipuminen ok aivan makdotonta, 
jos Tukkolma yka edelleenkin omavaltaisesti polkukinnasta 
saa ostaa maakunnan tavaran ja nylkea ylenmaarin ulkomaan-
tavaroista. He knomauttivat pyytaneensa olkeutta purjektia 
vain valtakunnassa olevdn ulkomaalaisiin kaupunkeikin, joten 
pyrynto oli Varsin koktuukinen. 

Tukkolman porvaristo nousi sangen jyrkasti pokjalaisten 
pyrkimyksia vastaan, koska Tuldiolma muka jaisi kokonaan 
vientitavarqita vaike, jos Pokjanmaan kaupungeike myonne-
taan vapaa purjekdusoikeus. Tervan kinta silloin nousisi liian 
korkeaksi ja koko tervakauppa oksi menetetty, koska korkea 
kinta koukuttelisi suomalaisia kavittamaan metsansa. Viela 
ke toivat esdle pelkonsa, etta Gefle lakempana oken veisi kaikki 
ruokatavarat. Sitapaitsi olisi purjekdusoikeuksien laajentami-
sesta seurauksena suorastaan lain rikkominen, sdla suomalaiset 
rupeaisivat sidoin salaa kaymaan ulkomaankauppaa. 

Pokjanmaan kaupunkien edustajat laativat laajan ja asial
lisen vastauskirjelman, jossa koettivat torjua Tukkolman por-
varistpn vaitteet. Mutta kuitenkin asia jai yka entisekeen 
knokmatta siita, etta kauppadeputationl ok antanut asiassa 
puoltolauseensa jattaessaan sen sekreettivaliokuntaan. Nain 
jaivat nama ensimaiset voimakkaammat yritykset laajemman 
kauppavapauden saavuttamiseksi aivan tuloksettomiksi. 

- H I . 

Vapaampien kauppaolojen saavuttandnen tuntui nain 
oden melkein makdottomalta. Mutta asia ok niin tarkea Pok
janmaan kaupungeike; etta se ei voinut kauan oka tulematta 
uudekeen eside. K u n Ison vikan synkat aj'at okvat loppuneet 
ja rauka solndttu 1721, kaantyd kakituksen kuondo luonnodl-
sesti entista enemman valtakunnan sisaisiin asioikin. Mutta 
vapaudenajan ensimaiset. vuosikymmenet eivat kuitenkaan 
tuottaneet mitaan parannuksia kaupan ja merenkulun alada. 
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j 
V. 1724 kylla julkaistiin n. s. tuoteplakaatti, jonka tarkoituk
sena oli vilkastuttaa merenkulkua estamalla vieraita laivoja 
kilpailemasta kotimaisten kanssa. Vieraita valtoja kiellettiin 
tuomasta maahan muita kuin oman maansa tai siirtomaittensa 
tuotteita. Teoreettisesti katsoen tama .kauppasaanto oH hyo-
dyllinen, mutta tosiasiallisesti se oli ainakin Suomen kaupalle 
vahingoksi, siUa meidan tapudkaupungeiltamme puuttui lai
voja voidakseen tyydyttaa ulkoipaantavaroihin naiden maan 
tarpeen. K u n parannuksia kaupan alada ei saavutettu, 
alkoi taistelu merkantidsnda vastaan saada yha kdnteamman 
ja johdonmukaisemman luonteen. Ruotsinpuoleisetkin kau
pungit alkoivat hyokata tapulikaupunkien, etupaassa Tuk-
holman, etuoikeuksia vastaan, nain antaen tukea niille pyrki-
mykside, jotka "^toista vuosisataaj olivat olleet keskeisia Poh-
janmaan kaupunkien kauppakysymyksessa. 

Ensimainen, joka ankarammin kasittek vaUitsevan systee
min ja erikoisesti tuoteplakaatin puntteita, ok majnri K a r l 
Henrik Sprengtport, joka esitti asian I73i :n valtiopaivika saa-
tyjen kasiteltavaksi. Memorialissaan kan mairdtsee erikoisesti 
Snomea rasittavat vaikeudet merenkulun alaka, snolan kinnan 
kokoamisen, joikin kaikldin on sj-yna tuoteplakaatti. Nama 
kuomautukset kaikuivat kuuroike korville saamatta mitaan 
aikaan. V . 1734 kySkattiin vallitsevan kauppasysteemin kimp-
puun uudestaan. Saatyjen kokouksessa I^ansipokjan ') maa-
kerra Gykengrip memoriakssaan esitti, miten aktaisiin rajoikin 
maakaupunkien kauppa oli sidottu ja ndta vaarinkayttoja siita 
seurasi, ja- vaati uusien tapukoik<2uks;en myontainista. Asia 
ok kaikkien saatyjen kasiteltavana. Aatelisto ja papisto jatti 
sen kuninkaan ja neuvoston ratkaistavaksi. Talonpc5ikaissaaty 
yktyi lopuksi samaan paatqkseen. Porvaristo ok jattanj't 
asian kauppakodegin tutkittavaksi. Asian lopukinen ratkaisu 
riippui luonnokisesti sdta suuressa maarin, ndta kauppakodegi 
paattaisi. Kokegln mielesta ok jo riittavasti tapudkaupun- . 
keja, joten ei ollut syyta niita lisata. lyaajempien purjekdus-

1) Tahan laaniin kuului silloin mySskin Tornio, Sodankyla, Ki t t i la , 
Sombio, Keminkyla ja Inari . 

i 
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oikeuksien myontaminen Polijanlaliden faiitakaupungeille tuot
taisi vaMtikoa valtakunnan kaupalle. Tama lausunto -ratkaisi 
asian ja niin jaivat kauppaolot yka entisekeen. 

Mutta taistelua jatkettiin knvaasti vuoden 1738 valtio
paivdla. Asian toi esiUe Pokjanmaan maakerra, kreivi K a r l 
Frokck, n.' s. defensionideputationissa, joka samaan aikaan 
kasittek kysymysta Suomen suojelemisesta sodanvaaralta. 
Han esitti, etta oli valttamatonta perustaa tapukkaupunki 
PokjanmaaUe ja " mainitsi sopivimmaksi" paikaksi Kaskisen.-
lyausnnnossaan kau sekttaa, etta. Jumala ja luonto ovat varus
taneet Pokjanmaan monika dianika etuuksika,' mutta asuk-
kaat eivat voi kaikkea kayttaa kyvakseen aktaitten kauppa-
saadosten vuoksi. J a kan jatkaa: »Mutta mista syysta tama-
valtakunnan osa seka kaikki muut Pokjanlakden ymparika 
olevat maakunnat aina Turusta Gefleen, mika on i7o:n penin-
kulman pituinen ala," ovat aivan vaika tarpeekista kauppa-
vapautta, sita eivat vastapuolueet viela koskaan ole dmalsseet, 
vaan painvastoin Pokjanmaan kauptmkien "perustamisprivile-
giotkin myontavat nuke paljon vapaammat kauppaoikeudet. 
— J a nidi kauan knin naitten kaupunkien taydyy oka pakon 
j a rajoitusten alaisina. kauppaansa.nakden, niin kauan eivat 
myoskaan mitkaan suunnitelmat ja asetukset, okvatpa ne 
kuinka tarkeita ja kyodykisia.takansa, voi saavuttaa toivottua-
paamaaraa, sdla sekainen pakokinen kauppa ei symnyta ainoas
taan ikavyytta, kitautta ja kaluttomuutta maan asukkalssa 
seka esta keita kuolektimasta siita, mika on maake kyodyksi, 
vaan my^oskin pelottaa muita takaiseen maakan laktemasta.* 
Ankarien rajoitusten takia saivat maakunnan asukkaat mak
saa luonnottoman korkeita kintoja, ja kun kansa uutteraUa 
tyoUaan tuskin ansaitsi ravintonsa, ei se suinkaan pystymyt 
innostamaan sita maanvdjelykseenkaan. Sitapaitsi purjekdus-
vapaudesta ei oksi vakinkoa Tukkolman eduike. Paakaupun-
gin tavaroiden menekki tuksi edekeenkin olemaan ykta suuri, 
ndn etta se enemman kyotyy kuin kaviaa Pokjanmaan kasva-
vasta kjrvinvoinnista. 

1) B. G. P a 1 m e n. Hist, framstdllning af den svenskfinska handels-
Jagstiftningens utveckUng frdn' Gustaf Vasas yegering till 1766, s. 159. 

9 
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I 
Nama Frolicliiii mielipiteet lierattivat suurta huomiota ja 

saavuttivat paljon kannatusta. Yksimieksesti kittyivat kaneen 
ennenkaikkea Pokjanmaan kaupunkien edustajat. Nama me-
moriakssa selittavat maan suurta kurjuutta ja kuomauttavat, 
ettei mikaan maa koko maailraassa voi saavuttaa toi
vottua vaurastumista valtakunnani eduksi, niin kauan kuin 
sita pidetaan erikoisten pakkotoimenpiteitten alaisena. Depu-
tationissa, jossa kysymysta kasiteltiin, okvat m. m. suomalaiset 
majuri M. V . Sprengtport, rovasti Jokan Amnek, lektori, sit
temmin piispa Nylander seka pormestarit Wittstock ja Wi jk -
man. -Naista' varsinkin rovasti Amnek esdntyi jyrkasti ekdo
tuksen puolesta, kuomauttaen, etta'kaupasta joktuvat etuudet 
pitaisi oikeudenmukaan jakaa kaupunkien kesken ja etta Tuk
kolma ei okut koskaan rakentanut snurten etuoikeuksiensa 

. puolesta ainoatakaan sota-alusta valtakunnake, vaikka kau-
punki sanomattomasti kyotyy monopoksta ja 'vol pakottaa 
maaseudut myymaan tavaransa sdlien Idntaan, minka se ky-
vaksi nakee. Asia ei saavuttannt ndtaan ratkaisua --taalla, 
vaan paatettdn • lakettaa asiasta kertomus sekreettivakokun-
nake. 

Mutta kysymys koktasi takakin kertaa ndn suurta vasta-
• rintaa tapukkaupunkien puolelta, etta asia raukesi uudekeen. 
Tukkolma, Turku, Helsinki ja Handna, kaikki nama toivat 
esiin-seikkoja, joiden takden ei voinut muka tuka kysymyk-
seenkaan uusien tapukoikeuksien my'ontaminen. 

Sitten sai asia jonkun aikaa levata, mika ok valttamatonta 
yksin pokittisten seikkojenkin takdep. Puoiuetaistelut ja onne-
ton sota Venajaa vastaan vuosina 1741—1743-eivat odeet suin
kaan kauppataisteluUe sovekaita. Turun porvaristo kuitenkin 
pelkasi, etta kysymys keratettaisiin venalaisten ykvallan aikana.' 
Takan pelkoon ok ekka jonkunverran syytakin, sika pokjalai-
set kauppasaadoksia rikkomalla 'alkoiva-t tekda omin lupinsa 
varsin laajoja merimatkoja. Maa joutui kuitenkin raukassa, 
rajaseutuja lukuunottamatta, taas takaisin Ruotsike, eika 
Pokjanmaan kaupunkien puolelta venalaisike minkaanlaista 
pyTUtoa.tai.vaktusta tekty., 

Raukan jalkeen sukeusi. kysymys taas esike.. Vuoden 
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1743:11 valtiopaivilla Suomen _ asioita' jarjestamaan asetettu 
deputationi kdniiitti erikoista duondota myoskin Pohjanmaan 
taloudeldsiin oloihin. Deputationi Pohjanmaan asioita kasi-
tedessaan kutsrsi kokoukseensa entisen maaherran, K a r l Fro-
kckin, ^ joka entuudestaan hy\dn tunsi Pohjanmaan olot. Fro- ' 
lick esitti uudekeen aikaisemmin tekemansa ekdotuksen, etta 
Kaskisesta oksi tektava Pokjanmaan tapukkaupunki, oken 
sita miclta, etta Pokjanmaan luonnolkset rikkaudet jaavat 
kyodyrttomiksi, ekei tapukoikeuksia suoda. J a kan mainitsi 
deputationin kokouksessa, ettei Pokjanmaa koskaan kunnoUi-

"sesti paase vaurastumaan, ekei maakuntaan rakenneta riitta
vasti viljamakasiincja kato vuosien var ade ja perusteta tapuk-
kaupunkeja. ') Pokjalaiset valtiopaivandeket kannattivat in
nokkaasti Frokckia. Sekttipa Vaasan porvaristo olevansa val
nns muuttamaan uuteen tapukkaupunkiin, varsinkin siksi, etta. 
vaikea paasy omaan satamaan kaittaisi merikikennetta. Myos
kin Savon ja Karjalan edusndeket puolsivat pokjalaisten tapuk-
kaupunklkysymysta.. Mutta tapukkaupunkien edustajat pu-
kuivat voimakkaasti Kaskisen tapukoikeuksia vastaan. J a 
kun ksaksi viela tuk Tukkolman etujen suosindnen, niin ok 
asia takakin kertaa menetetty. 

Uudedeen on asia-taas esdla 1746-—47:n vuoden valtio
paivdla. Silloin on asian joktavana sieluna Vaasan varapor-
mestarl Henrik Pipping. Hanella on suuri asiantuntemus. 

=̂  ja teravasti ja logdlisesti kan kyokkaa kauppakokegin v. 1735 
Pokjanmaan tapulikaupunldkysymyksessa antamaa lausuntoa: 
vastaan. Han kaantaa kollegia itseaan vastaan sen omat sanat, 
etta tapuliliikkeen pitaa perustua kyvaan asemaan ja tuote-
tavaran, runsauteen. Jos nain on, niin siina tapauksessa el 
Kaskiselta mitenkaan voida kieltaa tapukoikeuksia, sika se 
tayttaa erinomaisesti molemmat ekdot. Mita tulee valtakun
nassa vakaka olevan systeemin luulottelcmaan yleiseen kyo-
tyryn, - kuomauttaa kan, etta taytyy ottaa myoskin taikastelun 

') Prolich oli karoliini, nimitettiin. Poiiianmaan maaherraksi 1734, presi-
(Jentiksi Turun kovioikeuteen 1739 ja Svean kovioikeuteen 1743. 

2) A. M i c k w i t z, De fin-ska deputationerna vid yiksdagen l'J42—^5.. 
s. 116. • > • • . . ' • 
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alaiseksi .se laaja rantaosa, joka on painostuksen alaisena; 
sikoin on pakko kuomata, etta Tukkolma ei ole. sopiva tapuk
kaupunki Pokjanmaata varten. Kokegi oli taktonut pysyttaa 
tapulikaupunkicn lukumaaran aina edekeenkin samana. Mutta 
Pipping kuomauttaa varsin sattuvasti, ettei voida koskaan 
maarata jotain ikuisestl muuttumatonta niaaraa tapukkau-
punkeja, sdla se edellyttaisi, etta talons saavuttaisi sedaisen 
taydedisy5''den, ettei ulosvientitavaroita voisi mikaan tavaka 
enaa kartuttaa. J a se merkitsisi kekityksen seisaktumista. 
Sentakden on luonnoUista, etta tapukkaupunkien lukumaara 
tayjiyy - sovittaa valtakunnan tarpeitten mukaan. Pipping 
iski myoskin sita kasitysta vastaan,' etta kerran annettuja etu
oikeuksia el saisi koskaan peruuttaa ja etta varsinkaan ei saa
nut kajota Tukkolman prlvilegioikin. Han sanoo, etta paa-
kaupungin pitaisi kylla tuUa toimeen ilman pokjalaisten kikea 
j a verta ja valtakunnan vakinkoa. JSenjalkeen kun Tukkolman 
etuoikeudet on annettu, on PokjanmaaUe perustettu useita 
kaupunkeja, joiden kauppavapaude^ta riippuu.myoskin Savon' 
kyrvinvointi. Oksi oikeudenmukaisempaa, etta Tukkolma me-
nettaisi jonkun verran ykvaltaansai kuin etta nama maakun
nat edekeenkin pysyisivat koykina.! E i k a n kukaan voi vait
taa, etta Pokjanmaa j a Savo oksi luotu Tukkolmaa varten, 
•eika sita, etta naitten maakuntain vaesto olisi epajalompaa 
lieimoa kuin muut Ruotsin asukkaat. K u n kerran luonto ja 
jumala ovat iddle antaneet makdoUisuuden kankkia itse tar-
peensa suoraan ulkomaalta, kyodyksi itsekeen ja valtakurmade, 
nun ndksi niita pakotetaan pyytamaan tata olkeutta muilta. 
Puke kaupan pilaantumisesta on myoskin aivan aikeeton, sika 
eikan kukaan voi kieltaa, etta tavaran puute on oikea syy kor-
keisdn kintoikin. Tasta senraa, ettei ndkaan muu kuin tava-. 
ran runsaus saata pitaa kintoja koktuukisina. 

EdeUeen. ok kokegi mairdrmut, etta Pokjanmaa ei ollut 
tarpeeksi asuttu ja vdjelty, eika niin oken okut tarpeeksi pe-
Tusteita tapukkaupunkipuukake. Taman jokdosta sanoo-Pip
ping, etta vaikka Pokjanmaa pinta-alaltaan on suuri seka juma-
Ian ja luonnon sangen ikaidka etuuksdla varustama maa, niin 
ta3i;yy" myontaa, etta maa ei viela pie erlkoisemmin asuttu j a 



Suomen kaupunkien taistelu kauppavapauden puolesta vapauden ajalla- 1 3 3 

viljelty. Mutta tSsta ei seuraa, etta silla itseUaau ei olisi niin 
paljon ulosvientitavaroita, kuin mita tapulikaupunkia varten 
tarvitaan, vaan tasta senraa vain, etta Polijanmaan tuotteet 
voivat lisaantya 1,000 % :iin saakka, kun tata seutua taloudelli-
sessa • suliteessa oikein johdetaan. J a satiirisesti dan selittaa, 
ettei kodegin eika Tukdolman tarvitse pelata Kaskista, sdla 
jos Pohjanmaada ei ole tavaraa, ei suinkaan paakaupunki me-
neta ndtaan hankkimada sita tapulikaupungide. ,Esittandensa 
syitten nojada vaati Pipping, etta Polijanmaade on perustet-
tava joko yksi tai kaksi tapulikaupunkia, sida se odsi voimak
kain keino maakunnan dyvinvointiin. Vielapa Savonkin olot 
taman kautta parantuisivat. ̂ ) 

Pippingin mietinto kasiteltdn ensin vuonna 1746 asete-
tussa. suomalaisessa valtiopaivadeputationissa. Taada otettiin 
eddotus myotatuntoisesti vastaan, vielapa laajennettiin sita 
dsaamada eddotus, etta kaikki Suomen kaupungit, tarvitse
matta olla Turkuun ja Tukkolmaan sidottuina, saisivat va 
paasti kayda kauppaa minka valtakunnan kaupungin kanssa 
takansa. Mutta kun asiasta takdottdn saada m. m. kauppa
kokegin lausunto, kului aika niin pitkake, etta valtiopaivat 
ektivat loppua, ennenkuin asia ok valnds lopudista kasittelya 
varten. Pokjimmainen syy asian Idtaaseen edisty^ndseen ok 
kai nytkin Tukkolman etujen "kysymys. Mutta nama Pippin-
gin rokkeat ja teravat lausunnot okvat orrdaan jarkyttamaan 
kasityksia vakitsevasta systeemista. 

Taman jalkeen jaivat asiat entisekeen jokslMn aikaa dman 
etta pyyntoja tai valituksia tektdn. Mutta kun tama Pokjan
maan tapukkaupunkikysymys uudekeen tuli palvajarjestykseen, 
oli se saavuttannt entista suuremman kantavuuden. Uudet 
taloudediset aatevirtaukset okvat alkaneet jaytaa merkantdis
min perustuksia antaen taten tukea Pokjanmaan kaupunkien 
pyrkimyksike; 

)̂ E . G. P a 1 m e n, Svensk-finska handelslagstift., s. 164 j a seur. 
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I V . ' . 

Pohjanmaan kaupunkien taistdu metkantilismin pakko
toimenpiteita vastaan ei ollitt Buropassa naihin aikoihin suin
kaan ainoa ilmio, joka nousi vastiistamaan vakitsevaa jarjes-
telmaa ja taistelemaan vapaan kilpailun puolesta kaikilla ekn-
.keinojen aloilla. Ranskassa, jossa merkantiksysteemi ok kuip-
puunsa kekitetty, syntyd erikoinen taloudellinen koulu, joka 
tankarasti ryktyi taistelemaan mdrkantilismin kolkousvaltaa 
vastaan. Tama suunta on saanut nim.en »fysiokratia» sdta, 
•etta Dupont de Nemours julkaisi taman koulun x-arsinaisen 
•perustajan Francois Quesnay'n kirjoitukset tada nimella, )̂ 
-seka myoskin siita, etta tama koulukunta taktoi ykteiskunnal-
ksissa oloissa saattaa voimaan >duonnolksen jarjestyksem). Tata 
ddndtysta on myoskin jo itse Quesnay kayttanyt. 

Vaikka tama koulukunta symtyikin Ranskassa, on kuiten
kin itse ajatus taloudekisesta vdpaandeksyydesta laktenyt 
Bnglannista, Locy^mJdosofiasta, Bysiokraatit vain kekittivat 
kianen oppejaan luonnolksesta oikeudesta erikoisesti talousela
man alalia ja perustivat-kansantaloustieteen. 

Bysiokratisnd selittaa, etta kaikkiaka on vallitsemassa 
Jumalan lait, joita ikndsen tayrtyy koettaa keksia ja niita nou
dattaa. Tadaisia luonnollisen jarjestyksen lakeja ovat myos
kin omaisuus, turx'-alksuus ja vapaus, joista on sattuvasti sa
nottu, etta ne muodostavat fysiokratian ykteiskunnalksen kol-
minaisuusopin. )̂ . Kaikkein alkeellisimmassaldn yhteiskun-
nassa on Meltamattondna oikeuksina v a p a u s ja o m a i -
s u u s ja velvollisuutena t y o . Ihmiset ovat fysiokraattien 
oppien mjkaan yktyneet ykteiskuntdksi juuri turvatakseen 
vapauttaan ja laajentaakseen oikeuksiaan, joikin kuuluu ennen 
kaikkea ondstusvapaus. Tama tuleekin fysiokratisen koulun 
taloudekisen opin kulmakiveksi. Ykteiskunnat eivat saa omai-
suutta ja vapautta lainsaadannoda rajoittaa, sida ne ovat van-

^) Handworierbuch der Staatswissenschaften, V I , s. 1039. 
^) R e n v a l l , Fysiokratian vaikutus Ruotsi-Suomeii kansantaloudelli-

seen.hirjallisuuteen, s. 20. ' ' ' 



Suomen kaupunkien taistelu kauppavapauden puolesta vapauden ajalla. 135 

temmat kuin valtio ja ovat luoneet yliteiskunnan. Iliniisten 
taytyy saada vapaasti toinda ydteiskunnassa, mutta deidan 
velvoldsuutensa on pitaa toistensa oikeuksia pyhina. J a kun 
ikminen nain tekee tyota ja toindi omaksi kyodykseen, kyo-
dyttaa kan samalla myoskin ykteiskuntaa. 

Ensimainen omaisnus" on oma persona, jokon jokaiseka 
ikuisten lakien mukaan on rdstamaton oikeus. K u n jokaisen 
on velvokisuus pitaa itsestaan kuolta, taytyy kunkin dman 
rajoituksia kayttaa lubnnokisia kykyjansa. Tasta joktuu, etta 
kukakin taytyy oda vapaus valita ndnka tyon kan edulksim-
maksi katsoo. 

"Maanomistusoikeus on sopusoinnussa fysiokraattien oppien 
kanssa, koska maan\dljekja tuottaa kyotya ykteiskunnake. 
Fysiokratian mukaan okkin maanviljelys ainoa produktivinen 
eknkeinokaara. Se tuotti uusia arvoja ja siten ksasi kansakis-
rikkautta, sida maa ok- rikkanksien ainoa lakde. Ondstus-
oikeus maaperaan saattaa ikndset sita viljelemaan ja siksi se 
on pidettava pykana. 

Samoilla perusteika kuin muitakin eknkeinovapauksia 
vaativat fysiokraatit myoskin kauppavapautta. Kukakin tay
tyi oka oikeus ostaa ja myyda tavaroitaan vapaasti, dman 
etta valtloka oli olkeutta ruveta kolkoojaksi. Kukaan ei saa 
tuka maaraamaan mista ja mita on ostettava, sida jokainen 
itse parkaiten tuntee omat intressinsa. Samoin kuin yksityis
ten kesken on asianlaita myoskin valtioitten ja kansojen kes
ken. Valtio ei suinkaan saa supistaa kaupan vapautta, vaan 
sen- tektava on painvastoin katsoa, ettei midaan tata vapautta 
rajoiteta. 

Vapaus ok sds laktokoktana kaikeke taloudeUiseke keki
tykseke. Eysiokratismin taloudelknen' okjelma sisaltyy lau-
seeseen: >daissez faire et laissez passer*. Mutta samaka se kan
nattaa yksinvaltiutta, koska kakitsijaa piti taman opin mu
kaan yleisten lakien joktaa jarMperaisyytensa kautta. - IyUon= 
nodisen jarjestyksen mukaisesti kakitussa ykteiskunnassa kal-
ktsijan ja kaikkien alamaisten intressit ovat ykteiset, ndn etta 
jokainen tuntien lait vapaasti alistuu niiden ake ja vapaasti 
toindessaan omaksi kyodykseen edistaa ykteista parasta.' Mi-
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tenka voitaisiinkaan haUitsIjalta Ideltaa oikeus ilman rajoituk
sia kayttaa Valtaansa, kun jokaiseke alamaisekekin kerran 
vaadittiin samat oikeudet. Yksityisen personakisen vapauden 
piiriin vain ei valtio saanut koskea. Samoin kuin yksityinen 
omassa piirissaan on luonnordakien sitoma, samoin kakitsijaa 
toimissaan on maaraamassa luonnbUisen jarjestyksen lait. Jos 
kan antaa naitten lakien kanssa ristiriitaisia maarayksia, ei 
kukaan valtiossa, jossa luonnonla|t tunnetaan, ota takaisia 
maarayksia totekakseen. ' 

Fysiokratismi ei siis odut ristiriidassa yksinvadan'periaat
teiden kanssa. Siksi se saikin monta kalktsijaakin puolekeen 
ja siksi sdna esdntyrvat miedpiteet kerattivat kakitusten kno
miota. Koska Ranska, fysiokratisniiin kotimaa, ja Ruotsi ok
vat lakeisessa sivistysykteydessa, iniin on luonnolksta, etta. 
fysiokratisttd alusta alkaen sai jalansijaa Ruotsissa. )̂ Se ok 
yktaalta olvalksena tukena pokjalaisten kauppavapauspyxki-
myksike ja muokkasi maaperan otoUiseksi Anders Ckydeniuk-
sen toindnnaUe Pokjanmaan tapukkaupunkikysymyksessa. i 

I, 
"i 

K u n kysymys tapulikaupungin perustamisesta Pokjan-
maake raukesi 1746:n valtiopaivika, pli se taman jalkeen puoli-
toista vuosikymmenta ilman etta.sita yritettdn saada loppu-
ratkaisuun. Koko taman ajan asia kyka ok vireeda. Tadoin 
ikaankuin koottiin voinda lopuUista taistelua varten, joka 
tapaktui ikimuistettavika valtiopaiviilla 1760—62 ja 1765. 

Vuoden i76o:n valtiopaivika ok kysymyksen joktavana 
sieluna Kokkolan edusmies Per Stenkagen. Samoin kuin Fro -
kck ja Pipping, jatti myoskin Stenkagen memoriakn, jossa 
kan pukui Pokjanmaan kaupan vapauttamisen puolesta, puo-
lustaen tata suunndleen samoika perusteika kuin edekisetkin. 

)̂ Todistuksena tasta mainittakoon, ett^. Dangeuil eraiin teoksensa jok
dosta, jossa han ankarasti kyokkiisi Ranskan t^iloudellista jarjestelmaa vastaan 
ja puolusti vapaata kauppaa ja teoUisuutta, .kutsuttiin Ruotsin Tiedeakate-
mian jaseneksi vuonna 17.i;4. K t s . R e n v a i , I , Fysiokratian vaikutus Suofsi-
Suomen hansanialoudelliseen kirjallisuuteen, s. y. 

i 
s 
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^ Han. sanbo--m,-j2i., etta kaikki\disas kaitselmus ei oUut tata 
suttriruh-tinaskuntaa aikontit ainoastaan lisaamaan valtakun
nan paakanpungiu tuloja, iLyrvinvointia, yleUisyytta, loistoa ja 
suuruutta. - Selvaa fysiokratian vaikutusta' ilmenee Stenka-
genin vaitteissa, kun kan taktoo perustaa kaiken kekityksen 
vapaudeke. )>Saataa kauppaakayrv'an ykteiskunnan jaseidde 
maarattyja rajoja, joiden ulkopuolede keika ei oksi vapautta 
myyda • tavaroitaan, oksi kieltamatta samaa' kuin antaa kau- ' 
pungin maktavimman kauppiaan kieltaa muita -viemasta kau-

, pungista tavaroitaan ennenkuin ne on tarjottu kanen lunas-
tetta-vikseen siita kinnasta kuin kan suvaitsee maksaa.» )̂ Pok-
janmaalla oksi my5skin laivanrakennusta varten tarpeeksi 
aineksia ja taitavia kirvesmiekia, joten laivoja taaka voitaisiin 
rakentaa kalvemmaka kuin muuaka. Mutta nyd; on se pieni 
maara, mika PokjanmaaUaon laivoja, pakon jokdosta kiinni-
jaatyneena kakdeksan kunkantta -modessa, koska ndka ei ole 
oikeutta kulje-ttaa raktia. 

Jo Stenkagenin memoriaka aikaisemndn samodla valtio-
pai-villa oli »pokjalainen talousdeputationi» tuonut esiin, etta 
paaekto maakunnan vaurastumiseen on tapukoikeuksien myon
taminen. Taman ksaksi tuk viela, etta Lansipokja anoi samoja 
oikeuksia ja etta talonpoikaissaadyssa erikoisesti tektdn eddo
tus tapukoikeuksien myontandsesta Pokjanmaade. Kaiken 
kaikkiaan' vaadittdn tapukoikeuksia vddeUe P'okjanlaliden 
rantakaupungiUe. - -

Taistelu ka-vi nyt kdvaammaksi kuin koskaan ennen. Van-
. kan systeendn ystavat kayttivat kaikki voimansa saadakseen 
"kyokkayksen torjutuksi. Lakjondsdla ja kaikenlaisdla juonit-
teluika koetettdn saada asiat pysymaan entisedaan. Mutta 
j k a selvemmin alkoi kayda kaikesta ilnd, etta vankan jarjes
telman taytjd kuMstua ja uuden vapaamman paasta voitoke. 
Ndnpa talonpoikaissaaty vuonna 1761 antoi la.usuntonsa, jossa 
se puolustaa -.tapukoikeuksia kolmeke Pokjanmaan kaupun-
gike. Takan yktyivat pappis- j a aatekssaaty, mutta ksasivat, 
etta myoskin kakdeUe Lansipokjan kaupungike ok annettava 

4 H. E . A s p e 1 i n, Vasa stads hisioria, a. 247. 
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tapulioikeudet. Toisin kEvi asian porvarissaadyssa, jossa Tuk-
-dolman porvaristo muodosti x'aldtsevimman osan. Se vastusti 
ankarasti eddotusta, ja vaitti, etta ehdotuksen hyrvaksyminen 
merkitsisi porvarissaadym oikeudeUa saavutettuje-n etuoikeuk-
sien rajoittandsta, j a naiden ettioikeuksic:n jokainen muutos 
vaatii kaikkien saatyjen suostumuksen. Ehdotus on joko ko
konaan kyljattava tai jatettava kalknnolksen viraston tutkit
tavaksi. Suurika ponnistuksdla j a lakjoilla saikin porvaristo 
talonpoikais- ja pappissaadyn perimttamaan aikaisemman paa-
toksensa ja yktymaan siikc:n, etta asia jatettdn kuninkaakisede n 
maj*teetdle j a neuvostoke. 

Mutta luonnolksta on, etta Pokjanmaalla, jota asia niin 
kipeasti koski, ei voitu tyytya takaiseen asian ratkaisuun, vaan 
taalla rykdyttdn kyvissa ajoin valndstuksiin seuraavia valtio-
paivia varten. E i okut suinkaan, kyva merkki se, etta kalktus 
oli jattanyt asian kauppakokeginJkaltuun, koska se muka kai-
pasi selvittelya, kuokmatta sdta, etta sita ok selvitelty jo toista 
vuosisataa. lyOpputulos tastakin yrltyksesta ok sama" kuin 
ennenkin. Halktus paatti esitettyjen selvityksien perusteella, 
ettei anottuja tapukoikeuksia sojldnut antaa, sdla noitten pok-
joisten sentujen tuotteet okvat Idan vakapatoisia, eika olisi 
eduksi valtakunnake saada niita enenemaan. 

Tassa ykteydessa on paikakaan luoda katsaus eraaseen 
pokjalaisten toimenpiteeseen kauppavapauden laajentamiseksi. 
Vuonna 1763 ok Pokjanmaan sikoinen maakerra Jokan Ma-
tkesius kutsunut Kokkolaan ylei^et maakuntapaivat, s. o. ko-
kouksen, jossa oli edustajia koko inaakunnasta. Taman kautta. 
takdottiin ykdistaa lakemmin Pokjanmaan kaupungit ja .ndta 
ymparoiva maaseutu entista kiinteampaan taisteluun pur-
jekdusvapauden puolesta. Ennen tata kokousta okvat muu
tamat Kokkolan porvarit pynrtSneet Alavetekn kappalaista, 
maisteri Anders Chydeniusta, kirjoittamaan jotain Kokkolan 
kaupungin puolesta. asian selvityk§eksi. Pjyntoon Ckydenius 
suostuikin ja esitti pukeenalaisessa kokouksessa kirjoituksensa: 
»Vederlaggning af de skal, kvarmbd man soker bestrida Oster-
ock Vesterbottniska samt Vesterrnorrlandska staderna fri seg-

1 
I 
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lation.» • Kirjoitus heratti kokouksessa keti suureu innostuk-
seu ja se painettun sittemmin Kokkolan kaupungin kustan-
nukseka ja jaettun ilmaiseksi I765:n valtiopaivien kestaessa 
kaikike saadydke. Palaamme kirjoitukseen myokemmin. 

Tassa kokouksessa ok edustajia kustakin Pokjanmaan 
.kaupungista. • Nama kaupunkien valtuutetut paattivat, etta 
kaupunkien piti yksindeksesti ajaa Pokjanmaan tapukkaupunki-
kysymysta, ja ke sopivat sitapaitsi siita, etta od tektava maa
rattyja vaatimuksia niitten kaupunkien kyvaksi, jotka eivat 
taka kertaa saisi taydekisia tapukoikeuksia. 

Nama vaatimukset koskivat sita,' ettataman jalkeen kaup
piaat ja keidan lapsensa ensimaisessa polvessa saisivat muuttaa 
omasta kaupungistaan tulevaan tapukkaupunkiin, jossa keidat 
piti ottaa suotuisasti vastaan ja saada muutaman vuoden ajan 
oka vapaina porvarien tavalksista veronmaksuista, satama-
tukia lukuunottamatta. Ne kauppiaat, jotka eivat taktoneet 
muuttaa omasta kaupungista, saisivat varustaa laivoja ja'pur
jektia" tulevien tapulikaupunkien satandin, ilman etta odvat 
velvokiset suorittamaan muita maksuja kuin ne, jotka kuului
vat kaikdle tapukkaupunkien porvaredle. Niike, jotka muut-
tivat tapukkaupunkeikin, piti saada mukavat ja tilavat paikat 
varastokuoneitten rakentamista varten niike tavaroide, joita 
ke laivoiUaan kuljettivat. J a viimeisessa kokdassa sanotaan: 

Ock som denna ofverenskommelse asyftar icke akenast 
Stademes gemensamma formokn ock uprattkakande, utan 
fornamdgast den ifran Stapel Staderne aflagsnare boende ad-
mogens nytta ock beqvandigketK Hwilka dessutom, som i bor-
jan forbemalte akr, intet kunnat ninta nagon pasyftad fruckt 
af Stapel Stadernes anlaggande, sa fordrar ock nodwandig-
keten tdl jemnwicktens bibekakande at sa wakl de skiepp, som 
uti de andre Stader tid utrikes fart inlastas, som ock de, kwilke 
utrikes ifran retour wakror kendanda, intet betungas med ut-
lastning uti Stapel Staden utan nar det under Tud bewakning 
.ar inlastat ock med bekorig TuU forpassning under en TuU be-
tients inseende ankommer till Stapel Staden, ma efter erlagdt 
tuU forpassas ifran Stapel Staden tiU den ort, dit det ar disti-
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nerat, en sadan medfoljande betient ataga sig Staderne 
for resan lona ocd underhada.\

Kaddd lupasivat pitaa nama; paatokset pydina. Kokouk
sessa ei paatetty, mitka kaupujngit saisivat tapukoikeudet, 
koska kauppakokegi ok v. 1762 antanut varamaakerran tekta
vaksi tutkia Pokjanmaan kaupunkien tilaa ja ottaa selvike, 
eiko tapukkysymys okut ratkaistavissa parkaiten siten, etta 
kolmeke Pokjanmaan kaupungike annettaisiin tapukoikeudet, 
kuten kaupungit itse okvat ekdottaneetkin. Sitapaitsi ok 
varamaakerrade annettu valta maarata, ndtka kaupungit sai 
sivat tapukoikeudet. 

Vaikkakaan Kokkolan kokouksessa ei mikaan kaupunki 
erityisesti tuonut esike omaa asemaansa parkaana tulevake 
tapukkaupungdle,'' niin tekivat sen kaikessa kiljaisuudessa, 
siten etta kunkin kaupungin porv^arit koettivat vaikutt9,a maa-
kerraan saadakseen tapukoikeudet omake kaupungikeen. Mais
traatit ja pormestarit kdvan ydstixi-at kaupunkiaan, maanndtta-
redla pdrratettiin kartat ja merkitytettdn vaylat ja satamat ja 
ladetettiin maakerrake., )̂ Kaikkiaka tektdn uutteraa ja innos-
tunutta tyota vapaampien kauppaolojen saavuttamiseksi, vaik
kakin tama tyo kakituksen viimeksimainitun paatoksen jok
dosta V . 1765 tuntui kokonaan tyjkjdn rauenneelta. 

V . 

Kuten jo mainittiin, ttdl Anders Ckydenius Kokkolan 
maakuntapaivien kautta vedetyksi Pokjanmaan tapukkaupun-
kikysymyksen ykteyteen. Hanesta tukkin se ndes, joka on 
kauppapakkoaatteeke antanut ankarimmat iskut, ndtka mei
dan kistoriamme mairdtsee ykden mieken antandksi. 

Ckydenius tuk Pokjanmaan kappalaisten vaktsemana 
edusmiekeksi 1765^ valtiopaiville;. *) 

1) A l m a S o d e r h j e l m , Jakotstads kistoria I I , s. 198. 
^ ) A l m a S o d e r k j e J m , Raahen kaupunki i64g—i8gg, s. 109, 
)̂ B. G. P a 1 m e n, Antli ChyiUnius, s. 41. 



Suomen kauptmkien taistelu kauppavapauden puolesta vapauden ajalla- 14 T 

Kuten ylempana jo mainittiin, painettiin Chydeniuksen 
Kokkolan-maakuntapaivida esittama kirjoitus, »Vederlaggning 
af de skal, dvarmed man soker bestrida Oster- ocd Vesterbott
niska samt Vesternorrlandska staderna fri seglation», joka ilmai
seksi jaettdn naitten valtiopaivien alussa kaikide saadyide. 
•faten dan talla kirjoitukseda antoi ensimaisen iskun kauppa-
pakkoaatteede, jota vastaan dan nyt oli ryhtynyt julkisesti 
•taistelemaan. " 

Kirjoituksessaan han osottaa eittamattomada tavada, etta 
Pohjanmaan purjehdusvapaus ei suinkaan ole vahingoksi, vaan 
•painvastoin yleiseksi kyodyksi seka Tukkolmake etta koko" 
valtakunnake. K u n kerran kaupunki on meren rannalla ja 
-omaa siis luonnon' suomat erinomaiset kauppatiet, rdin miksi 
ei idita saisi kyodykisesti kayttaa. Jos takaisen maakaupun-
:gin porvari saa .vapaasti karjoittaa kauppaa, kasvaa kaupungin" 
kyrvinvointi. Mutta jos 'taman maakunnan porvarin t&jtjj 
Tukkolmassa joko nxyy&JL tai ainoastaan lastata j a purkaa 
-vientitavaransa, niin ei taman kautta saavuteta muuta kuin, 
-etta lasti tulee verrattain paljon kakiimmaksi kuin mita se-
ennen oli. Pokjanmaan porvari joutuu karsimaan samaten' 
'.kuin yleisokin,' mutta Tukkolma vain kiskoo koron ja ilman 
oikeutta silken. 

Sitten tekee Ckydeidus muutamia laskelmia ulkomaike 
menevasta Pokjanmaan laivasta, jossa on 15 mieken snuruinen 
ndekisto, lastina tervaa ja lautoja. . Se laktee Tukkolmaan 
Akvenanmaalta kauppasaantojen mukaan. Olettamaka, etta 
•se siella purkaa tavaransa ja lastaa ne uudedeen ilman minkaan-
"laisia esteita ja saa viipymatta jatkaa matkaansa ulkomaike,' 
k.uomaa jokainen, etta jo tama matka aikaansaa keskimaarin 
noin 20 paivan viivy^tyksen laivake. J a kun otetaan lukuun 
-viela, etta miekisto saa kaiken kaikkiaan, korkean - veksek-
kurssin mukaan, ainoastaan 60 talaria kuparirakaa palkkaa ja 
•elatusta ykteensa paivassa, niin tekee jo tama 20 paivassa 1,200 
talaria. J a laiva ja tavarat ykteensa kasittavat ainakin. 100,060 
talarin omaisuuden, joka nama 20 paivaa on korkoa tuotta-
matta, aikaansaaden laivan omistajaUe 6 % mukaan noin 300 
-talarin tappion. ' Bisaksi tulee tapukkaupunkimaksuja, siita-
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ja satamaralioja, kultmkeja j . n. e.; yhteensa noui 500 talaria 
kuparirahaa, ja nousee nyt summa, lukuunottamatta lastaus-
rahoja, passintarkastuksia ja muuta sellaista jo yli 2,000 tala--
rin kuparirahassa. Pohjanmaalainen on siis jo talla matkalla 
havinnyt 2 % koko paaomastaan; oken kuitenkin melkein sa
maka = palkaka, kuin mista alkuaan lakti matkake 20 paivaa 
sitten. 

Mutta lastaus- ja purkauskustannuksia ei yksin ole otet
tava kuomioon. Sitapaitsi ei pokjalaisika ole lastauspalkkaa-
kaan Tukkolmassa; ke eivat saa purkaa edes pienta maaraa 
lautoja sikake, viela vakemman joitakuita tymnyrdta tervaa 
tervakoviin, ennenkuin ke kirjakiisesti voivat nayttaa toteen, 
etta tavarat knulnvat Tukkolman asukkaike. Vaan keidan 
taytyy pakostakin luovuttaa tavaransa vieraitten kasdn, jotka 
puolestaan luonnolksesti vaativat korvausta. Tavarat joutu-
vat siis viipymaan Tukkolmassa useita^ knukausia,. ennenkuin 
iditten uudet ondstajat voivat kuljettaa ne pois. Kaksi pro
senttia tavaroikin sisaltyvasta paiomasta ok jo menetetty ja 
kelppo on kuomata, etta taman kautta syntyy toinen kakden 
prosentin kavio. Kukaan ei sds yoine kieltaa sita tosiasiaa, 
etta lasti taman kautta tulee arveluttavassa maarassa kalkim-
maksi. 

Kaikki nama menot joutuvat Tukkolman kyodyksi. Mutta 
ndka on Tukkolman porvarien vastapalkkio kaikista naista 
voitoista, ndtka ke maakaupungeilta saavat? Se, etta ke vak-
vana muurina seisovat naiden vapauspyrintojen edessa ja saali-
mattomika kiskomisdlaan koykdvttavat j a uuvuttavat ne 
perati. J a ke puolustavat iteaan^sika, etta sentakden pokja
laisika muka ei ole purjekdusoikeutta, koska ke eivat osaa pur
jektia, eivatka ke sita osaa sentakdien, etta ke eivat ole saaneet 
purjektia. Tallainen todistelutapa ei vol ketaan tyy'-dyrttaa,. 
vaan jokaisen taytyy kuomata, »att en lattad kandelsrorelse i 
ett land okar bade folk- ock varumangden, men tvungen kan-
del kindrar badas tidvaxt». 

Sitten kan kuomauttaa, etta kauppavapaus tulisi lisaa
maan myoskin ravintoaineitten tuotantoa, sdla kysymta. ksaa 
tuotantoa kaikdla aloilla. Erikoisesti Savon j a Karjalan vai-
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keista liikeoloista i a n mainitsee, etta on kerrassaan surkutelta-
vaa nakda, kuinka kaikki Savon ja Karjalan talonpojat joka 
vuosi ovat pakotetut laktemaan rannikoke kankkimaan snolaa, 
monasti viela useamnun kuin kerran talvessa. J a matkaa on 
keika suoritettavana noin 20, 30, 40 a 50 peninkulmaa lakim-
piin kaupunkeikin. Talla matkalla viipyrvat ke noin '3, 4, 5 a 6 
viikkoa ja koko ajan kuluu ruokaa ja rekuja kevoseke. K a i k 
kiaan. saa mies kuletetuksi mukanaan noin 2, 3 a 4 tymnyria 
ruista tai okraa, 5—6 leiviskaa keinia ja itsekeen muutaman 
viikon ravinnon. Siksipa ei kaupunkun voi kuljettaa myyta-
vaksi enempaa kuin pari, korkeintaan 3 tynnynria viljaa kerral
laan. Mita ajankukkaa, kaluttomuutta ja puutetta tama kaikki 
aikaansaakaan talonpojalle ja-niike kaupungeille, jotka seUais-
ten matkojen takaa saavat elatuksensa. Kuinka suuresti voi-
sikaan asiantila parantua, jos tapukkaupunkeja olisi pitkin 
merenrannikkoa ja kauppaloita sisamaassa. Luonto ja maan 
asema sita vaativat. K u n Pokjanmaake paasee virtoja pitkin, 
voitaisun .sisamaassa ostaa varastoikin -viljaa j a ravintoaineita 
ja kuljettaa rantakaupunkeikin virtoja pitkin ja m.yyda sisa
maassa suoloja, tupakkaa, rautaa j . n. e. 'TamSn jarjestelman 
kannattavaisuutta kirjoittaja valaisee seuraavalla laskelmaka: 

Noin 6,000 tavaraknormaa saapuu talvisin Savosta j a 
Karjalasta Pokjanmaan kaupunkeikin ja tuo rdike 3,000 lei--
-vdskaa mokatavaroita ja 10,000 tynnyria viljaa. Nama tava-^-

\t aikaansaa vat savolaiseke talonpojade keskimaarin' 
noin 30 paivan -vd-vytyksen miekeke ja kevoseke, joitten paiva-
ty'6, laskettuna 2 talarin mukaan, nousee 60 talardn, siis 6,000 
tavarakuormasta 360,000 talardn vuosittain, ottamatta lain
kaan kuomioon tavaran arvoa. Jos varastopaikkoddn oksi 
ostottu nuo samat tavarat ja tekty'nnsta tay^det kuormat, ndn 
oksi voitu kuljettaa 3,000 leiviskaa voita ja taka 75 kuormassa, 
kussakin noin 40 leiviskaa, ja 10,000 tynnyria viljaa, 4 tynny
ria kuormassa, oksi 2,500 kuormaa kuljettanut, ykteensa sds 
2,575 kuormaa, joista kuljetuspalkka nousee • 154,500 talariin, 
laskettuna 60 talaria kuormaa kokti. Siten voitaisun siis ainoas
taan sen kautta, etta varastopaikoissa tasattaisiin kaikki- kuor
mat ykta suuriksi, eika koko vaeston tar-yitsisi pieidne kuormi-
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neen turhaan lahtea rantakaupunkeihin, saastaa kuljetiisme-
iioista n; 205,000 talaria. Mutta jos nain'suunriiteltuuti'mat--
kaan tektriisiin se muutos, etta kaksi talvikuormaa sijoitettai-
siin ykteen veneeseen ja kevatyesien aikana kuljetettaisun 
edemmaksi, voitaisun nama 6,000 tavaraknormaa vakentaa 
i,2S7:ksi, ja rantakaupungit saisivat siita , kuokmatt^ ykta 
paljon ekntarpelta kuin ennenkin 77,220 talarika, sensijaan 
kdn nyt saavat samoista ekntarpeista maksaa tynnyrin kultaa 
j a matkakustannuksdn 60,000 talaria. Jos nuo 360,000 talaria 
kaytettaisdn oikein elintarpeittett kuljettamiseen • rannikoille, 
voitaisiin talla tavalla tuottaa enemman kuin neknkertainen-
maara tavaraa Pokjanmaan kaupunkeikin samalla Icustaimuk-
seka, sus ^nakin 12,000 leiviskaa voita ja talia seka 40,000-
tynnyria vdjaa. — J a koska nyt jo Tukkolma saa "vuosittain; 
suurempia tai" pienempia maaria samoja tavaroita Pokjan-
maalta, niin ndka tavaranpaljous oksikaan vastaisuudessa odo-
tetta-^ssa, jos tuo toivottu puxjekdusvapaus saa-vntettalsdn. • • 
„' • kopuksi kad -viela satirisesti imainitsee, etta Pokjanmaata 

pidetaan rajaseutiina eika sen vuoksi takdota varustaa sita'. 
tapukkaupuiigdla. »Mutta .jos arvedaan», — kan jatkaa — , 
»etta Pokjanmaa on rajaseutua, joka asemaansa nakden ei ole, 
puolustetta-vissa' tai jota ei kauan voida sadyttaa Ruotsin 
oniana, ja jos sentakden ei olla taipuvaisia-kuplektimaan'sen" 
vaurastundsesta, koska nain oken rikastutettaisdn naapuri-
valtaa, niin myonnan kernaasti, etta kaikki ajatekut keinot: 
sen vaurastn-ttandseksi ovat vastoin Ruotsin kruunun etuja.. 
Odsi" kuitenkin nain ollen parem|pi, etta asiat jarjestettaisdn 
siten, ,etta xdljelys pidatettaisiin ennadaan tassa maassa. J a 
ndta enemman se niin oken muistuttaisi arabialaista eramaata, 
sita vakemman naapuri-^alta sita kaluaisi, ja sita vaikeampaa 

-olisi sielta kasin kurjan raaan lapi lakestya maamme oikeata 
Tajaa.. Tama on varsin painava syy, eika sita voine kumota. 

. Minusta; tuntuu varsin vaikealta uskoa, etta Ruotsin 
kruunu koskaan on teknyt takaista paatosta inaamme sukteen. 

Onko sds Ruotsin maa-alue nijin suuri, etta se ilman muuta: 

•'•) Vederldggning af de skal etc. § 50. 
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voi luopua uain suuresta osasta? Koko Suotni on samassa ase-
massa kuin Pohjanmaa, enka„ voi kasittaa, kuinka edellista 
voisi suojeda yhden niemimaan kautta, jos naapurivalta onds-
taisi jalkimaisen. Mutta jos Ruotsin kruunu tahtoo mahdoUi-" 
simman kauan omistaa taman maan, en nae" ndtaan syyta, 
minkavuoksi tapukoikeus kielletaan.- —• Kielta-
maka pokjalaisilta tapukoikeus, kieketaan samaka valtakun-' 
naita makdodinen, luvalknen ja kaivattu rikkauden ja kyvin
voinnin lisaantyminen.» )̂ 

Yllaesitettya kirjoitusta pidettdn erinomaisena, jopa kaik
kein parkaana, mita tasta asiasta on kirjoitettu. Se kerattikin 
suurta kuomiota seka sisaltonsa etta ennen kaikkea purevan' 
muotonsa takia ja teki Ckydeniuksen nimen tunnetuksi naika" 
valtiopaivika. Jo eimen tata Ckydeniuksen kirjoitusta ok 
Ruotsissa esitetty samansuuntaisia ajatuksia kaupan vapau-
desta, vaikkakaan ei niin perinpokjaisesti ' ja voimakkaasti 
kuin sen teki Ckydenius. Niinpa ok 1763 ilrnestynyt Olof Ru-
nehergin pikku kirjoitus »Unders6kning 6m vara naringar aro 
komna tik en mot folkstocken syarande k6jd», jossa kan m. m. 
mairdtsee, etta ahtaat eknkeino-olot ja rajoitettu kauppa ovat 
suurimpana syyna kansan puutteegeen ja maastamuuttoikin. 
Enimmin tuondttavia ovat kuitenkin esteet kaupan kekityksen . 
tiella, sdla kauppa on kaikkien eknkeinojen aiti. Tavaran-
vienti taytyy tekda kelpommaksi, jos miek saada tyon ja ravin
non runsaammaksi. J a keinona takan on se, etta kaikki ranta
kaupungit saavat tapukoikeudet. ' Tapukkaupunkien rajoitettu 
lukumaara saa paljon pakaa aikaan jo siksi, etta: koko laajat 
alueet ovat tuontitavaroikin nakden riippuvaisia muutamista 
karvoista kauppiaista, jotka usein takakaan aikeuttavat punt-
teen syntymisen saadakseen korkeita kintoja. Kuinka suuri 
Ijyoty tapukkaupunkien ksaantymisesta onkaan kansaUe sen
takden, etta syntyy naiden kaupunkien kesken kilpadu tavaran-
ostossa joka taas aikeuttaa tavaran arvon seka rnyoskin tuo
tannon kokoandsen. Tapulikaupunkien puute tekee "sisamaan 
kaupungit rdin kurjiksi, etta koko Suomi ei voi yUapitaa y k t a . 

^) Vederldggning af de skdl etc., § 55—56. 

10 
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ainoata sisamaankaupunkiansa, nim. Hameenlinnaa, ja Norr-
lannissa on ainoastaan kaksi kaupunkia ja nekin niin kutjia, 

• etta mnukalainen okessaan keskeka toria kysyy, pitkako matka 
on viela kaupunkiin. K u n perustetaan tapukkaupunki sinne, 
missa sita ei ennen ole, rupeavat useat kauppiaat keti kuljetta-
niaan meritse paikkakunnan tavaroita, jokoin tavaran kysymta 
ja kinnan kokoaminen kekottavat i: paikkakuirtalaisia valmista
maan yka enemman ja yka parempaa, ja nun okaan hyvin-
voinnin oikeaka tieka. )̂ I 

Tama Runebergin kirjoitus seka yleensa yka enemman" 
valtaan paasseet fysiokraattiset mielipiteet olivat Ckydeniuksen 
kirjoituksiUe oivakisia edeltajia. Ne valmtstivat maaperaa 
valktsevaa elinkeinosysteenda vastustavike ndekpitedle, joita 
ennen kaikkea Ckydenius saattoi julkisuuteen. Mnuten tuskin 
olisi voinut tapaktua ndn taydeUinen mielipiteiden muutos 
Pokjanmaan tapulikaupunkikysy'inyksessa, ktdn ndta tapaktui 
naitten 1765^ valtiopaivien kestatessa. 

Chydeniuksen kirjakinen toindnta kauppapakkokysymyk-
sessa ei suinkaan pysaktynyt yka selostettuun kirjoitukseen, 
vaan jo kuktikunn keskivaikeika s^imana vuonna kan julkaisee 
kixjasen: sKadan till Rikets vaiaidakt». Tassa kan uudekeen . 
kyokkaa vaUitsevan jarjestelman kimppuun kuomauttaen, etta 
kansake on ttrkeampaa estaa sisaisia epakoktia paasemasta 
valtaan kuin saavuttaa ndta suurimpia ulkonaisia voittoja. 
Tuntuu oir^tuiselta, etta useimmat valtiot kiinrdttavat suu
rempaa • kuomiota niddn seikkoikin, jotka ovat ykteiskunnan -
ulkopuoleka kuin niikin, jotka oVat _ olemassa itse ykteiskun
nassa. Ikminen on aina kaltaisensa ok kan sitten ndssa ky 
vansa, ja kelpoimmin vol vakingoittaa isanmaaUisen verkon 
peitossa kuin vikoUisen asussa, kelpoimmin luotettavan nakoi-
sena kuin taydessa kaamiskassa. 

Sunrimman isanmaakisen vihokisen kan nakee valktse-
vassa taloussysteemissa, erikoisesti, kaupan rajoituksissa. Han 
sanoo, etta jokainen vapaa valtio,. joka ei tarkasti ota selvaa 

)̂ J . W. A r n b e r g , Anteckningar'om fyihetstidens folitiska ekono'iin;-

s. 202 ja seur. 



Suomen kaupunkien taistelu kauppavapauden puolesta vapauden ajalla, 147 

tasta sisaisesta vihollisesta, menee perikatoaan kokden, vaikka 
sodat, rutot ja kakat pysyisivat loitoUa, aivan samoin kuin 
koneisto pysaktjry, kun vieteri katkeaa, vaikkakin pendek ak-
tuisesti asetettaisdn kikkeeke. Tasta voi kuomata, ndtenka on 
makdokista, etta suurin kauppa- ja kikevoitto, kun se joutuu 
karvojen omaksi, voi oka valtakxmnalle paljon vakingoUisempi-
kuin kokonaisen maakunnan kadottaminen sodan kautta. Niin 
lakeista kuin valtioke onkin vapautensa sailyttandnen, rdin 
tarkka tulee sen myoskin oka niddn rikkauksun nakden, jotka 
kokoontuvat muutamiin maarattyikin paikkoddn. Valtioda 
ei ole oikeutta yksityisen Omaisuuteen, kun se lain mukaan on 
kankittua, mutta toiselta puolen valtio jouduttaa isanmaan 
kaviota, ekei se nopeasti avaa rdita sulkuja, jotka ovat koon-
neet "rikkauksia muutamiin paikkoikin toisten koykdyttamisen 
kustannukseka. 

Fysiokratismin katsantokannan mukaisesti kan selittaa^. 
etta mita yksinkertaisemmin valtio senraa luontoa, sita varak-
kaammaksi' ja vakirikkaammaksi se txdee, sita tasaisemmin 
rikkaudet jakautuvat ja sita onnedisempi on sen kakitus, mutta 
painvastoin, ndta monimutkaisempia kauppa ja eknkeinot ovat, 
sita kuonompi ja onnettomampi on valtio. . 

Naista vaitteista kirjoittaja siirtyy valtakunnan voimatto-
muuden perussyykym, tuoteplakaattiin,, kayden taten, koko 
sikoisen kansantaloudekisen jarjestelman "kimppuun. • Han 
mainitsee, miten Ruotsissa oli luultu kauppasalaisuuksien, etu-
oikeuksien, palkintojen, rajoitusten ynna muiden "joktavan 
varakisuuteen, mutta on kuitenkin .kaikesta kuokmatta jou
duttu sdken, etta vaenpuute vaditsee, vaikkeivat sodat eika 
rutto olleet vaurioita tuottaneet,, leivanpuute, vaikkei okut 
katovuosi okutkaan ja yleinen rakanpuute, vaikka maaka ok 
erinomaisia rakalakteita. Ilman kauppavapautta ovat koti
maiset kauppiaat vain ulkomaalaisten asiamiekia. J a suurim
pana syyna kaikkeen takan on 10 p:na marraskuuta 1724 saa--
detty tuoteplakaatti, jonka synnysta Ckydenius tekee perin-
pokjin selkoa, ja mairdtsee, kuinka englantilaisia ja kokanti-
laisia taman kautta ,suorastaan estettdn purjektimasta Ruot-
sdn. Suolat, joita ulkomaalaiset ennen okvat tuoneet.kalvalla 
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kuljetusmaksulla, kallistuivat auttaiaattomasti sen kautta, etta 
niita sai nyt tuoda maahan vain kotimaisiUa laivoida. Vienti
tavarain hitmat odvat laskeneet, kun ostajat vaheidvat. Suu-
rimndlie tapukkaupuhgeike annetut erikoisoikeudet okvat rasit-
taneet ja ankarasti verottaneet seka pietda kaupunkeja etta 
maaseutua, minka seikan todistukseksi kan esittaa eri valtio
paivika esitetyt valitukset asian parantarrdseksi. Mutta kaup
pa- ja purjekduskysymys oli kaikdsta kuokmatta yka ennal-
laan. I 

Oman kansantaloudekisen kasityskantansa kaupasta kan 
supistaa kakteen lauselmaan: i ) Mita enemman ostajia on, sita 
korkeamman kinnan myyja saa tavarastaan ja painvastoin; ' 
2) tavara el maksa koskaan rdin paljon, jos myyjan taytyy 
sita kaupitella, kuin jos ostajan taytyy sita kakea. 

Sitten kan esittaa, etta sen jalkeen kuin tuoteplakaatti on 
julaistu, on laivojen lukumaara vakentynyrt, josta on okut seu
rauksena tavarakintain kokoaminen, vielapa sekin, etta sama 
tavara eri paikoissa valtakuntaa on.aivan eri kintaista. Nain 
on taytynyt suolaa, jota ennen ok kuljetettu raktitavaran mu
kana ja saatu ostaa suoraan kokantilaisilta, ruveta kuljetta-
maan eri laivoika. • Tasta on joktunut hinnan kokoandnen 
melkein kaksinkertaiseksi. J a tasta kan sanoo joktuvan myos
kin sen, etta snolan kinta eri kaupungeissa on eri korkea. Niinpa 
esim. G6teborgissa''on snolan kinta 25—50 % korkeampi kuin 
Tukkolmassa, koska edelkseka ei ollut tarpeeksi vientitava-
roita niikin satamdn, joista suolaa .saa, vaan taytyy purjektia 
yksinomaan suolaa kakemaan. 

)>Mutta • kannattaako esiintuoda muita esimerkkeja? Tai 
voidaanko ketaan saada sen kautta muuta uskomaan kuin 
mita kan on lapsuudesta asti kuullut?)) kysyy kirjoittaja ala-
kuloisena. )>Se eotd vasten aikamme makua ja ajatussuuntaa, 
samaten kuin laivuri ei ikina voi uskoa, etta maa kikkuu ja 
aurinko pysyy alaUaan. Saantojen, asetusten, rajoittavien 
privilegioiden, kaikenlaisten kieltojep kautta •— aina ilmeiseen 
kadendeksyyteen asti valtioitten jja kansalaisten kesken —, 
pyrldi Ruotsi onnensa kukkuloiUe. Turkaa toukua ja kyody-
tonta vaivaa! On kaukana siita, etta suuri yhteiskuntamestari 
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niin sokeitten ja ep^lutiloisten pnuhien kautta avaisi tien ikmis-
suvulle loistavaan hyvinvointiin. Itse luonto'on ristiriidassa 
taman ajatussuunnan kanssa, ja osottaa, etta yksin vapaus ja 
ihmisrakkaus ovat ne rakennusndehet,'jotka tuovat yhteiskun-
tiin voimaa ja arvokkuutta; Mina en ole merenkulun enka 
teoUisuuslaitosten xdhandes, mutta naen kuirdca lydytnakoinen 
kaikki ikndsviisaus on sen viisauden rinnada, jota'vaaditaan 
valtion onrtedistuttandseksi.» 

• Sitten kan mainitsee, etta joku pitaa ekka varsin sopi-
vana ,e t ta kukoistava, vakirikas ja tavoiltaan turmeltumaton 
valtio sno kaupake vapautta, niutta media, jossa ei ainoata
kaan noista tekijoista ole olemassa, tUottaisituokainen vapaus 
vain turmiota. Mutta eiko juuri pakko ansion ja yleensa toi
minnan alaka esta tyomiestemme lukumaaraa ksaantymasta? 
Eiko se ole kakle, jota ei mikaan vakirikas kansakunta kanna 
tai voi kantaa, ilman etta se puolen vuosisadan kuluessa tulee 
vakiluvultaan ykta vakalukuiseksi kuin RuotsiDt kansa"? Mika 
muu kuin tuo estaa meidan vaurastundstamme, kuolettaa voi-
tonkimon ja auttaa toista kansalaista kdpeamaan toisen nis-
koike? K u n toinen saa valtiossa palkan toisen tyosta, tulee 
palkansaaja ylekiseksi ja yleUisyys kuonontaa tapoja. J a kan 
kuomauttaa varsin sattuvasti, etta tassa pyoritaan ympyrassa: 
sentakden emme uskaUa suoda vapautta, koska olemme vaka-
lukuisia ja turmeltuneita ja sentakden olemme sekaisia, koska 
meika ei ole okut vapautta. Jos pakko on syjn.& onnettomuu-
teemme, rdin ei meita mikaan muu voi auttaa kuin vapaus, ja 
niin kauan kuin media ei sita ole, on 'turkaa toivoa apua. ̂ ) 

. Tassa esitetyt teravat miekpiteet kerattivat yleisossa kam-
mSstysta. E r a s sanomalekti painatti osan kirjoitusta tunnus-
taen, etta se ansaitsi varsin kuomattavan osan vasta dmesty-
neitten Mrjasten joukossa. Mutta ne nostattivat myoskin vas-
tustajat entista toimekaamndksi. Ckydeidus sanoo omassa 
elardakerrassaan, etta naitten kirjoitusten jokdosta rupesi dmes-
tymaan vastakirjoituksia mdnkuin rakeita». Nama ovat kui-

1) B. G. P a l m e n , Folitiska skrifter af_ Anders Ckydenius, s. 93 ja 
seiir. • > 

V 
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tenkin asiattomia, tosin varsin satjrisia, yksityisten kohtuntto-
mia* etuja suosivan kauppapoKtikan kyvaksi kirjoitettuja, niin 
etta niikin ei ole syyta kunnlttaa sen suurempaa kuomiota. 

Ckydeniuksen kirjoituksdla ok kaikesta kuokmatta tarkoi
tettu vaikutuksensa, silla vakiteken tuk nakyviin yleisen kasi
tyskannan muutos tapukkaupunkikysymyksessa. Porvaris-
saatykin, joka ennen ok Tukkolman yksinoikeuden korjumaton 
puolustaja, rupesi nyt tekemaan piyonnytyksia kauan sorret-
tujen maakuntain kyvaksi, vielapa kulki tassa asiassa edeka 
muita saatyja. Huktikuun 27 p:na porvarissaaty kasittek 
asiaa. Pitkien keskustelujen jalkeen saivat Tukkolman puo-
lustajat sen aikaan, etta asia lykattiin valiokuntaan. Mutta 
asia tuli uudedeen esike elokuussa samana vuonna. Myoskin 
kaikki muut saadyt asettuivat Pokjanlakden rantakaupunkien 
puolelle. 

Ckydeiduksen mielipiteet okvdt nyt aivan yleisesti paas
seet vallake. Saatyjen paatokseksiituk, etta kaikki kotimaiseri 
kaupan kakleet poistettiin ja ulkomainen purjekdusoikeus 
annettiin VaasaJle, Kokkolake ja Ouluke seka myoskin PoriUe 
ja Ruotsin puoleisUle kaupungeike Jkuulajalle ja HernosandiUe. 
Ekkapa kaikki merernannaka olevat kaupungit oksivat saa-

.neet tapulioikeudet, eUelvat vankan katsantokannan puolus-
tajat vdsaasti myonnytysten kautta oksi onnistuneet osittain 
sadyttamaan asemaansa. Nain ok Ckydenius" lopukisesti vie-
nyt voittoon Pokjanmaan tapukkaiiptinkikysymyksen, jota oli 
koetettu saada loppuratkaisuun melkein keskeytymatta lakes 
vdsikymmenta vuotta. Kuninka^dknen vakvistus saatyjen 
paatokseke tuk samana vuonna jbulukuun 3 pma sisaltaen 
seuraavaa: 

Mita tulee useitten valtakunnan kaupunkien anomaan 
tapulioikeuteen, katsovat valtakunnan saadyt esiintuotujen 
syitten nojaka, etta on varovaisuuden ja yleisen kyodyn mu
kaista, ndta ne alamaisimmasti anpvat, etta nim. KuninSaal-
knen Majesteetti armossa suvaitsisi salka sen, etta vakintain 
kolmeke Pokjanmaan kaupungike, ykdede I / a n s i p o k j a s s a ^ 
ykdede Cansi-Norrlannin laanissa, suotaisiin tapukoikeus, niin 
etta ne omin ja maan laivoin saisivat kulkea kaikissa valta-
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kunnan. ja ulkomaitten. satamissa; kuitenkaan alkoon sallit-
tako ulkomaalaisen laivan tulla naitten satamiin ja sieUsl tekda 
kauppaa. Valtakunnan saadyt ovat naiksi sopivimpina valin-
neet alamaisimmasti seuraavat kaupungit, nim. Pokjanmaalla, 
Vaasan, Kokkolan ja Oulun ja I^ansi-Norrlannin laanissa Hetno-
sandin, koska nama kaupungit varalksuutensa puolesta voivat 
aikaa tapulikaupungin kaupan ja omaavat runsaimman vienti- " 
tavaroitten saanidn seka parkaimmat asemat ymparoivun sen-. 
tuikin nakden.- Sitapaitsi kaikki ovat varustetut erinomaisika 
satandUa ja reiteika, erittainkin koska Vaasan kaupungin sa
tama ja tapukpaikka tulevat olemaan Kaskisissa, jokon kau
punki on ilmoittanut tyyrtyryansa ja luvannut vakiteken siirtaa 
sinne kaikki rakennuksensa. Mutta mita I,ansipokjan laatdin 
tulee, on sen paikkakunnan asukkaitten itsensa paatettava 
tapukkaupungin paikasta, joke sitten Kunink. Maj: armoUi-
sesti antaa vakvistuksen. )̂ ' 

Nain ok sds ennen kaikkea Anders Ckydetdus voimakkaan 
esiintymisensa kautta vienyt voittoon Pokjanmaan kaupungit 
niiden sitkeassa taistelussa koko sdloista taloudekista kasitys-
suuntaa ja Tukkolman porvarien vekkeilyja ja lahjomisia vas
taan. 

VI. ' - - • 

Kuten jo edempSna mainlttdn, saivat vain Vaasa, Kokkola 
ja Oulu seka Ruotsin puoleiset kaupungit I,uulaja ja* Herno-
sand taydelliset tapulioikeudet. Muutkin Pokjanmaan ranta
kaupungit saivat paljon entista laajemmat kauppaoikeudet. 
Saadaksemme jonkinlaisen kuvan Pokjanmaan kauppaolojen 
muodostundsesta taman jalkeen, luomme lykyen yleissdmayk-
sen niikin, vaikkakin taten joudumme jonkun verran ulkopuo-. 
lelle taman kirjoitelman alaa. -

Muitten paitsi ykamairdttujen. Pokjanlakden rantakau
punkien kauppaoikeudet maaritellaan kuninkaalksessa kirjel
massa, joka kuuluu: 

•'•) M o d e e, Uidrag utur alia ifran 1764 ars slut utkomne Publique Hand-
lingar, Placater, Forordningar etc. V I I I , s. 7058 j a seur. 
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. Och pa det de ofrige Stadeine, nandigen i Osterbottn, 
Christina, Nycarleby, Jacobstad o(!;h Brahestad, och i Waster-
bottn de Stader, som Stapehratt ei komma at erhaka, Sunds-
vall i WSster-Norrlands-I/an, HudwikswaU ock Soderkamn i 
Gefleborgs I^an, icke matte som en del af dem befara, af Sta-
pelns anlaggande i de foreslagne ^tader, kda intrang i deras 
-Handel, ock i samma man med Stapelstadernes upkomst ock 
befordran, se deras aftagande; sa firma Riksens Stander 1 under-
daidngket skakgt wara, til jamnwi'gtens bibekakande Staderne 
emedan uti Handel, ock deraf fly'tande formaner, at desse nyss 
upraknade Stader bora de foriras §>tapek:att i sa matto- afwen 
td godo njuta, at de kos dem, om.sa astundas, undfa Uplags-
plats ock friket for sina Bxportable Waror, sa wal som en, dels 
efter redan gjord, ock dels efter g.n widare tdgorande, ofwer-
ejnskommelse dem emekan, stadgad ivndel uti Utredningen, jemte 
den Bormon, at eljest, wid Bxport- ock Retour-Warornes ankomst 
til Stapelstaden, icke der bkfwa ketungade med Utlastning; 
dock at karwid wara under det itjseende af Txdlbetjente ock 
den Tudbewakning, som Kongl. Makt harutinnan, sedan weder-
borande horde bkfwt, i Nader tackes fdrbrdna. )̂ 

Raakeke, Pietarsaareke ja Uddekekaarlepyy^ke myonnet-
tdn oikeus kayttaa kyvakseen maitidttujen kaupunkien tapuk-
oikeutta ja saada ykdessa idista varastopaikka vientitavaroil-
leen seka sitapaitsi oikeus ottaa osaja laivojen varustukseen, ja 
purjektia vapaasti kaikkdn Ruotsin ivaltakunnan kaupunkeikin, 
TukikalktukseUe lakettamassaan Hrjelmassa kesakuun 27 p:na 
1766 kuninkaalknen majesteetti ma^rasl, etta Raaken tuk las
tata vientitavaransa Oulussa, mutt^a kotiln palaavien alusten 
piti jattaa lastlklrjansa Kokkolaan. | Pietarsaari ja Uusikaarle-
pyy joutuivat Kokkolan tukikamari|a alaisiksi, ndn etta naiden 

'kaupunkien piti kayttaa yksinomaan| Kokkolan satamaa, olkoon 
kysymyksessa sitten vienti- tai tuontitavarat. )̂ 

Bnnen pitkaa kuomasivat ndnja kaupungit, jotka saivat 
purjekdusoikeuden dman tapukoikeiiksia, etta tama ei riitta-

1) M o d e e, Uidrag ulur alia ifran 1764 ars slut utkomne Publique Hand-
Ungar etc. V I I I , s. 7059. 

2) A l m a S o d e r h j e l l n , Jakobsiads historia, s. 203. 
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nyt tarpeeksi nopeasti vanrastuttamaan kaupunkeja.' SiksipS. 
ne eivat'katsoneetkaan taistelun kaupan rajoituksia vastaan 
viela olevan lopussa, vaan kuomasivat valttamattomaksi sen 
jatkaniisen, .kunnes lopulknen- paamaara,, tapjdibikeudet, ok 
-saavutettu." ' 

'Raaken porvarit rupesivat kiertamaan niita "maarayksia, 
jotka olivat pakimpina kaittoina inerenkulkijokle. On luon'nol-
iksta, etta kavl perin' kankalaksi lastata ja purkaa vieraissa 
-sataniissa. Paastakseen ensiksikin suta, etta ' olisivat vieneet • 
.lastinsa Ouluun, ke tilasivat sielta'n. 's. tuklkavijanj joka tar
kasti alukset ja antoi suosituksen, joka purjektijat ilman muuta 
saivat passin Oulun tukikamarista. Nain ke saivat kaikessa 
raukassa lastata omassa' satamassaan tarvitsematta lainkaan 
menna Ouluun lastaamaan. Mutta paluumatkaka ok poiket-. 
tava Kokkolaan, mika seikka ok vaikea, koska Kokkolan vayla 
oli »vaarakinen kuikea», ja tama jarjestely tuotti sitapaitsi 
varsin runsaasti menoja p'urjektijoiUe. E i ole ikme, etta raake-
laiset yrittivat paasta naista Kokkolassa kaymneista pyytaen 
saada purjektia suoraan ornaan satamaansa.' Takaista oikeutta. 
•ke eivat kuitenkaan saaneet. Siksi tartuttiin tassakin ainoaan 
makdolkseen keinoon, idndttain maaraysten kiertandseen. I^as-
kettiin alukset ensiksi Kokkolan satamaan tarkastettaviksi, 
mutta tarkastus oli aivan muododista, sika taalta otettdn, 
samoin kuin mennessa Oulusta, mukaan tuklka-vija, joka toi-
mitti tarkastuksen Raaken omassa satamassa. 

Mutta takainen riippuvaisuus tapulikaupunkien tukika-
mafeista vaikutti kaitakisesti Raaken, Pletarsaaren ja Uuden-
kaarlepyyn kauppaoloikin. Nama kaupungit alkoivat taas 
lakestya toisiaan saadakseen -viimeisenkin 'ekkaisevan siteen 
poistetuksi. Mutta ennenkuin ne ektivat -viela ottaa ndtaan 
alotettakaan asiassa, tektdn kalktuksen puolelta sangen kuo
mattava, kauppaoloja koskeva ekdotus. Lokakuun 19 p:na 
1774 saivat nama kaupungit kuninkaakiselta kamari- ja kaup-
pakokegilta kirjelman, jossa pyydettiin kaupunkien lausuntoa, 
taktoivatko ne vaiktaa Kokkolan tapukkaupungin Kaskiseen, 
jokoin naiden tuksi ottaa osaa uuden tapukkaupungin tuki-
kuoneiden rakennuskustannuksiin. Kaupunkien porvareita 
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sitapaitsi kehotettiin muuttamaan Kaskiseen, jossa ke kaikki 
saisivat samat oikeudet ktdn Kaskisen porvareika tuksi ole
maan. 

Tama ekdotus el ollut mikaan uusi, vaan oli sen, kuten oh 
mainittu, jo 1730-luvtdla teknyt maakerra Fxokck, vaikka ekdo
tus sdloin ei saavuttannt kyvaksymdsta. Ekdotuksen jokdosta 
pitivat Raake, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy edustajiensa kautta 
iokouksen, jossa paatettdn anoa, etta kaikki jaisi entisekeen. 
Halktus puolestaan asetti erikoisen! tukikondssionin tutkimaan, 
•okko sopivaa akstaa nama kaupungit Kaskisen tapukpdriin. 
Asia edistyi kortdssionissa varsin kitaasti. Lopulta se kuiten
kin tuli seUaiseen paatokseen, etta Vaasa, Kokkola, Oulu, Uusi
kaarlepyy, Pietarsaari ja Raake paasivat suurimmaksi osaksi 

.vapaiksi nnsta kustannnksista, jcjtka aikeutuisivat Kaskisen 
tapulikaupungiksi jarjestandsesta |a saivat pitaa entiset pur-
jekdusoikeutensa. )̂ 

Raake, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy olivat luoimolksesti 
y k a tyytymattonda naikin purjekdusoikeuksiinsa ja jatkoivat 
yksindeksta taistelua taptdioikeuksjien saavuttamiseksi. Mutta 
kesti viela pitkan aikaa, ennenkuin nama kaupungit saavutti
vat toivomansa paamaakn. Ensdijsi sal Raake taydeUiset ta 
pulioikeudet vuonna 1791, kun kamari- ja kauppakokegi ok 
antanut puoltolauseensa, koska ei ainoastaan Saloisten pita-
jal la vaan Savoka ja Karjalakakin, saattoi oka kyotya Raaken 
tapulikaupungiksi muodostandsestai. Pietarsaari ja Uusikaarle
pyy saivat tapukoikeudet 1793. 

Nain okvat Pokjanmaan kaupungit pitkien ja monivai-
keisten taistelujen jalkeen murtarleet ankaran kauppapakon, 
joka 1700-luvun loppuun saakka ok okut kaupunkien keki
tysta ekkaisemassa. Yleinen taloudekinen kekitys oli jokta
nut silken, etta kuomattnn vapaau. kilpadun olevan tekokkain 
taloudeldsten olojen edistaja. 

i ) A l m a S o d e r h i e l m , Raahen kaupunki 1649—-i8gg, s. 10 ja 
seur. 
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j ^ I R J A L L I S U U T T A . 
Valtiotieteiden kasikirja. Aakkosellinen • tietoteos. T o i m i t u s: 

Leo Harmaja, A. E. Tudeer, Tafio Voionmaa, Einar Book, Ra
fael Erich, Jaakko Forsman, Rudolf Holsti, 0. K. Kilpi ja Antti 
Tulenheimo. Tietosanakiija-Oy., Helsinki. 

Valtiotieteiden kasikirja, jonka ensi nide on vuoden aikana 
ilmestynyt, tulee nahtavasti muodostamaan arvokkaan lisan suo-
malaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen. Tama yhteiskunnallinen 
kakuteos on varmaankin tervetuUut niin hyvin tutkijalle, virka-
ndeheke, kunnallismieheUe kuin sille osake suurta yleisoa, joka har-
xastaa yhteiskunnallisia- ja poliittisia kysymyksia. Teos on viela 
eritjisesti hyodyldnen, koska erikoiskirjaUisuutta talta alalta meilla 
puuttuu ja tdkomainen kirjallisuus ja ulkomaiset hakuteokset yleensa 
eivat sisaka tietoja Suomesta. 

Knsiinaisesta niteesta paattaen tulee teos vastaamaan tarkoi
tustaan, ja kun avustajiin kuxduvat meidan parhaat asiantunti-
jannne, nayttaa tama, samoin kuin toiroituksen kokoonpano, takaa-
van ktmnoUisen ja pateyan tyon jatkoonkin nakden. 

Tektava, ndnka yhteiskuntapoliitikkomme ovat ottaneet teh-
dakseen, on muuten vaikea — vaikkakin houkutteleva — silla ei ole 
"niinkaan helppoa panna kokoon kasikirjaa, jonka tulee antaa patevji 
j a mikali mahdokista tylijentava yleiskatsaus koko valtiotieteiden 
.alasta kaikkine monipuolisine Icj^symyksineen. I-ainvastoin kuin 
aikakauslehtiarfcikkelin tulee artikkeden tallaisessakasikirjassa olla 
sellaisia, etta ne vuosikymmenia eteenpain kelpaavat pohjaksi ja 
lahteeksi jatkuvdle tutkimuksiUe alalia. Niiden tulee valaista eri 
kysymyksia ja olosuhteita kaikdta puolilta, mutta olla samalla ly-
hyita ja keskitettyja. Kansantajuiselle esitykselle taytyy patma 
suuri paino. Onnellista on ollut, etta kirjoi'ttajilla on ollut oivald-
nen esikuva »Handw6rterbuch der Staatsmssenschaften'issa», joka 
oleellisesti helpottaa tyota, ja itse 'asiassa nayttaakin tata oivakista 
kakuteosta julkaistuista artrkkdeista paattaen ahkerasti, ekkapa 
liiankin- ahkerasti,- kaytetyn. 

Artikkeleihin lii-ttyvaan, kibliografiaan nahden esitettakoon 
tassa muutamia huomautuksia. Txmtuu siita kuin naiden tietojen 
antamiseen ei olisi pantu samaa tarkkuutta ja huolta kuin itsfe artik
keleihin. Mitaan yhteista suunidtelmaa, mitaan johdonmukaisuutta 
ei lahdeluettelojen laatimisessa juuri voi huomata, ja tekisi niieli 
sanoa, etta kirjoittajat ovat naille tiedoiUe yleensa antaneet ainoas
taan toisarvoisen merkityksen. Tata puolta tulee kuitenkin pitaa 
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aivan yhta tarkeana kuin varsinaiseh artikkelin sisaltamia tietoja, 
silla siten saadaan viittauksia aineen perusteellisemmalle tutkind-
selle. Meilla on kylsy hyrvakseenkayttaa hakuteosten sisaltamaa 
aineistoa ja tietoja hyvin vahan keliittj'nyt, ja meidan bibliografinen 
kirjallisuutemme on koyha. Sentahden, kun julkaistaan hakuteos-
jonka tulee omistaa erikoista huondota omiin oloihimme, tulee siihen 
sisaltyviin artikkeleihin liittya kirjallisuusluettelo, joka sisaltaa niin 
paljon tietoja kuin mahdoUista \bjtj\v&sta. kotimaisesta kirjallisuu-
desta. Tallaisesta halsuteoksesta etsii ennen kaikkea tietoja koti
maisesta kirjallisuudesta, ja nakisi ndelellaan, etta naiden tietojen 
antamiseen kiinnitettaisiin enemman huondota. Edelleen olisi toi
vottavaa, etta bibdogradat seka muodoUisesti etta asiallisesti olisi
vat tyydyttavanipia. E i kyllakaan voi vaatia tassa erikoisbiblio-
grafiain laatimista, silla se ottaisi liian paljon aikaa ja olisi tehtavan 
ulkopuolellakin. Mutta ne tiedot, jotka annetaan, tulee antaa maa-
rattyjen periaatteiden mulcaan. Kirjinnimien tulee olla taydellisia, 
sisaltaa esim. kirjan tekij an (jos sitii on), nimen ja painovuoden, 
niin etta ne tarvittaessa kelpaavat ojpastukseksi. 'Er i t j i s ta painoa 
tidee panna virallisten julkaisujen, esim. komiteanmietintojen y. m., 
merkitsendseen, koska ne ovat vaikeimmin saatavaa kirjallisuutta 
ja joita siteerattaessa tarvitaan niin tiiydellisia ja selvia kirjannimia 
kmn mahdoUista. Mita sanoo esim. sellainen kirjannimi kuin »Lag-
beredningens betankande, Helsingfor^. i886» tai »Komiteanndetinto 
h:o 10, igo7)> vaikkapa ne olisivatkin artikkelin »Apteekkilaitos» 
alia. Edellinen tarkoittaa luonnollisesti lainvalmistelukunnan v. 
1886 tekemaa ehdotusta »till forordning angaende apoteksrordse i 
Finland)). 

l isaksi olisi suotavaa, etta jotain teosta ilmoitettaessa myos 
ilmestymiswosi aina merkittaisini, jotta lukija ei tuoreita tietoja 
halutessaan kiinnittaisi huomiotaan vanhoihin kirjoihin, jos iiudem-
pia on. Myos uudemmg,t painokset o^ mainittava, mielnimrnin vii
meinen. Useampiosaisesta teoksesta on ilmoitettava osien luku. 

Kirjannirtda ilmoitettaessa on jo| peritty tapa, etta ne merki
taan silla kidella, milla ne on painettu. Jos esim. merkitaan suo-
meksi ruotsinkielella ilmestynyt komiteanmietinto — kuten on laita 
vanhempain ndetintojen — ndn vaatii aikaa ja vaivaa paasta s d 
ville, etta on saanut vaaran tiedon. Eiko so^i saastaa lukija tasta 
vaivasta? Niinpa ilmoitetaan esim. artikkelissa )>Arvonnousuvero» 
eras ruotsinmaalainen mietinto vuodelta 1912 ja eras norjalainen 
vuodelta 1916 suomeksi, mista lukija joutuu luulemaan, etta ky-
seessaolevat mietinnot ovat olemassa' myos suomalaisina kaannok-
sina. Miksi ei ilmoiteta naita mietintoja asianomaisdla kielella tay-
ddla nimdla, kuten eras toinen mietinto joku rivi alempana. 

Edrjaldsuusluetteloiden'asialliseenkin puoleen nahden voidaan 
toivomuksia esittaa. Ne tulee tassa suhteessa tehda puolueetto-
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masti, niin etta eri kys3Tn3'̂ ksia valaistaan eri puolilta riippumatta 
kirjoittajan yksityisesta mielipiteesta. Ja toimituksen asia on pitaa. 
huolta, etta tama ttilee tehdyksi. Jos tarkastamme esim. sita Mr-
jallisuusluetteloa, joka kuuluu artikkeliin. »Alkoholikysymys», huo-
maamihe, etta siita puuttuu niinkin tunnettu teos kuin Quensel, »Alko-
holfr3.gan». Olisi ollut myoskin varsin paikallaan kuomauttaa, etta 
Ruotsissa on Umestynyrt laaja ja erittain valaiseva raittiuskomitean 
mietinto tai etta Ibjtyy Abderkaldenin »Bibliographie der gesammten 
-wissenschaftlichen Litteratur iiber den Alkohol u. d. Alkoholismus», 
Berlin "u. Wien 1904. Samoin puuttuu meilla v. 1908 alkoholiko-
mitean antama mietinto. KarjaUisuusluettelossa artikkeliin »Avio--
liitto» olisi lisaksi voinut mainita »I,ainvalmistelukimnan ehdotus 
igo8 laiksi avioliittoon meneraisesta siviiliviranoniaisten edessa» ja 
1907 »laiksi Suomenmaan ulkopuolella solmittujen avioliittojen pa-
teyyydestai) seka artikkeliin »Apteekkilaitos» eras komiteanmietinto 
vuodelta 1876 komitealta »f6r utarbetande af forslag till reglemente 
for apotekare och apoteksbetjante i Finland*. Kirj allisutisluette-
loita »Handw6rterbuch der Staats\wssenschaften'issa» on ahkerasti 
kaytetty, mutta asianomaiset kirjoittajat ovat talloin tmeuttaneet, 
etta siella mainitut teokset kaipaavat taydentamista, silla kirjalli
suus on taman teoksen ilmestymusen jalkeen tullut paljon nmsaam-" 
maksi. Niinpa edustaa esim. Bismarck-kirjallisuutta vain joku van-
hempl teos eika uudempi Bismark-tutkimus ole lainkaan paassyt 
kunniaan. llmeisia virheellisyyksia, kuten esim. F . F . Carlsson, 
.»Sveriges historia intill tjugonde seklet», tulee myoskin vaittaa. 

Kirjallisuusluetteloissa on • nain ollen arveluttavia virheita. 
Erittain toivottavaa olisi, kuten jo mainittiin, etta niihin sisaltyisi 
kotimainen kirjallisuus niin taydeUisesti kuin mahdoUista. Voitta
mattomia vaikeuksia ei tama nahdaksemme tuottane, silla onhan 
tassa suhteessa huomattavia apuneuvoja. Tosin on meidan erikois-
bibliografiamme koyha, mutta on media kuitenkin muutamia bib-
liografisia teoksia. Meilla on- esim. Ruuthin »I/Uettelo Suomessa 
ilmestyneesta yhteiskuntapoliittisesta kirjallisuudesta* seka »Suo--
men ja Suomea koskeva historiallinen kirjallisuus», dsaksi voivat 
Senaatia kustannusvaraston luettelo kondteanmietinnbista ja kir-
jasto- ja Mrjallisuusluettelot tarjota apua. Viela sisaltaa K. J . St&hl-
bergin »Suomen hallinto-oikeus» runsaan kirjallisuusluettelon. Muu
ten tarvitsisi vain yhdenmiikaisen suunnitelman ja tarkkuutta sen 
toteuttandsessa ja teos olisi bibliogradsessakin suhteessa ensduok-
kainen. Jotkut-kLrjaldsuusluettelot ovat jo nyt tehty asiantunte-
muksella ja tarkkuudella, kuten esim. artikkeleissa »Arvo» ja »Asu-
tustoind» ndtka kelpaavat esiku-viksi toisten bibliografiain laatind-
sessa. - • . - . 
. »Valtiotieteiden kasikirjan» ensi niteeseen sisaltjry useita bio-

grafiojaMn, ndnka vuoksi,on paikallaan omistaa joku sana niiUekin. 
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Talloinkia tulisi bibliografiset tiedot 'antaa yMenmukaisesti, teMa.. 
ero asianomaisen kenkilon omien j a hanesta kirjoitettujen teosteu 
vali l la. Tassa suhteessa on yhta ja toista huom'&.utettavaa. Yertaa 
esim. art ikkddta »Bentham», »Bastiati>, »Bernstein». 

Jos tarkastamme artikkeldta itseaan, taytjry myontaa, etta 
kirjoittajat yleensa ovat hyvin onnistuneet tehtavassiian j a etta. 
»Valtiotieteiden kasikirjan» ensi nide!taj'sin vastaa tarkoituksensa.. 
Siihen sisaltyy useita oivallisia artikljcddta kuten esim. »Aateli» ja. 
artilckelit sdlaiset kuin '>Apteekkilaitoi3'>,»Arvonnousuvero»,»Asunto
kysymys)), »Asutustoimi)> ja»Avioliittotilasto)) osoittavat taysin kuinka. 
hyvin kirjoittajat hallitsevat aineensa, minka jokdosta ne ovatkin 
valaisevia j a sdvia. Kasikir jan asialksen sisallon tarkastelusta 
taytyy tassa luopua. 

E. B. 

Paavo Korpisaari: Suomen pankit, ifiiden kehitys, rakenne ja toi
mintamuodot. (Taloustieteellisia tutkimuksia, julkaissut K a n -
santaloudelknen yhdistys, X X V ) . Helsinki 1920. 

Meidan maassamme niin hyvin .suomen- kuin ruotsinkieknen-
kin pankkialaa kasittdeva kirjallisuus 'pn okut kovin vahaista. Monta 
r iv ia d tarvita sen luettdemiseen. Sen vuoksi on ilolla muistiin 
merkittava tallainen teos, jolla on sutiri merkitys taloudellisten olo-
jemme valaisemiseksi j a talouddlisek sivistyksen syventamiseksi., 

Sensuuntaista teosta kuin t r i Korpisaaren on jo kauan kaivan-
nut sellainen, joka haluaisi yleisen, mutta silti tayddlisen. j a sdvan 
kuvan saamista rahaliikkeen tarkeimiaista tekijoista. Teos sellai-
senaan ei olekaan mikaan kuiva tieteellinen kir j a, va ikka se onkiil 
laadittu tieteen kannalta suuriakin vaatimuksia tayttavaksi. Teos 
jakaantuu kahteen osaan, josta ensimainen on omistettu Suomen 
Pankille, meidan keskuspankillemme, ja toinen osa talletuspankdlle. 
Liitteena on esitys kiinteistoluottolqtoksista. 

Ensimaisessa osassa on ensin katsaus ruotsinaikuisiin pankki-
laitoksiin Suomessa, toinen luku kasittaa Suomen Pankin vaihto- j a 
lainakassana w . 1811—1840, kolmas luku Suomen Pankki setdi-
pankkina w . 1840—1877 j a ndjas luku Suomen Pankin keskus-
pankkina w . 1877—igi8. Tassa hivussa on yksityiskohtaisesti 
kasitelty Suomen pankin rakennetta,! tehtavaa j a toimintaa. K u 
vaus Suomen Pankista on monessa suhteessa valaiseva j a lukijalle 
jaa seiva .kuva mddan keskuspaukisitamme. Mdkdnpa tahtoisin 
vaittaa, etta kuvaus on sattuvampi j a keskitympi kuin aikoinaan 
ilmestymeessa pankin satavuotishistoriiassa. 

Toisessa osassa kasitdlaan yksityiskohtaisesti talletuspankke-
jamme. Ens in on katsaus talletuspankkien historiaan, sitten senraa 
sivukonttorien kehitys, omat varat, talUetusliike, luotonotto Suomen 
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Pankista, Itiotonanto, obligatsioni- j a osakesijoitukset seka emissioni-
liike, nlkomaiset toimet, kotimainen maksuvaiineliike, toiminta-
tulokset j a osingot, kallinto j a organisatsioni, pankkilainsaadanto 
j a pankkien valtiontarkastus. Viimeisessa luvussa, joka kasittelee 
juuri viime mainittua seikkaa, kirjoittaja selvittelee meidan pankki-
lainasaadantomme kehityksen j a pankkien julkisen tarkastuksen. 

lyiitteena on katsaus kiinteistoluottolaitoksiin, niiden kekityk
seen j a rakenteeseen. 

Vaikka esitys onkin kirjoitettu yleensa Suomen pankelsta, niin 
esitys tarjoaa mielenldintoisen kuvan milteipa kunkin yksityispan-
kin kehityksesta. Kirjoittaja luo yksityiskottaisen katsauksen paa-
omiin, talletuksiin, osinkoiHn y. m. seikkoikin, mutta myos kasit
telee kunkin pankin erikseen. 

Teoksen esitystapa on sujuvaa j a kieli hyvaa. Sen levene-
mista -muiHnkin kuin puktaasti .pankkipiireihin on suositeltava.. 
Tallettajat niin hyvin kuin osakkeenomistajatkin voivat teoksesta. 
saada kuvan, miten'keidan pankkisijoituksensa tekevat kiertokul-
kua maamme taloudellisessa toiminnassa pankkien valitykseUa. 

K. W. H. 

Frank A. Vanderlip, Miten Euroopalle on kaynyt. Porvoossa, Wer
ner Soderstrom Oy. 1920. Siv. 188. 

Kysymyksessa oleva teos ei esiimy millaan tieteellisilla vaat i -
niuksilla eika ole sellaisena arvosteltava. Se sisaltaa sananmukai
sesti matkakavaintoja, joita kirjoittaja on telmjrt 1919 vuoden alku
puoleUa tekemaUaaii matkalla Eurooppaan. Han on tullut koske-
tuksiin liinsi- j a etela-Euroopan kuomattavimpien poktikkojen ja. 
.talousmiesten kanssa j a on keskustelujen kautta naiden kanssa ynna 
,muutoin teknyt havaintoja Euroopan taloudelUsesta j a sosialisesta 
elamasta j a tulevaisuudesta. Se seikka .etta kirjoittaja itse on Y k -
dysvaltain suurimman pankin. The National City Bank of Newyork, 
paajohtaja, antaa hanen havainnoilleen erikoisen'merkityksen. 

Kirjoittaja kasittelee Euroopan- teoUisuutta, liikenne j a raha-
oloja, eri maiden, Englannin, Ranskan, Italian, Espanjan j a Belgian 
taloudeUisen elaman edellytyksia,. tuonnin j a -v-iennin tasapainoa, 
kurssi- j a luotto-olaja. Sosiaksiin. kysymyksiin koskettelee tekija 
myos useissa kohden, pohtien m. m. tyonantajan velvollisuuksia j a 
vakemmistojen merkitysta. koppulu-vuissa kasiteUaan kysymysta 
maailman vastaisesta valtakeskuksesta j a Amerikan tehta-via maail
man talouspolitiikassa. Tahan luttyy myos suunnitelma kansain
valisesta lainasta Euroopan raha-olojen korjaamiseksi. 

Kirjoittajan havaimiot j a mietteet tarjoovat seka hyvaa etta 
huonoa. E i voi p idattay^a si ita huomiosta etta subjekti'visuus 
lyo monessa kohden leiiuausa j a etta kirjoittaja nakee Euroopan. 
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olot mustaa mustempina j a Amerikan tehtavan suurena j a valoi-
sana. E i k a ole ihmeteltava, etta ki^oittaja nopealla matkallaan 
ei ole voinut syventya nykyisen Euroopan kirjavan poliittisen. j a 

' taloudelUsen elaman eri puoliin. Kirjjaa on luettava. arvostellen j a 
si l la pidattyrvalla tietoisuuddla etta rdonet vaitteet ansaitsevat tar-
kistusta. Mutta talla edellytykseUa se tarjoaa lukijalle hyvia lahto-. 
kohtia Euroopan nykyisen tilan erikoiskohtien ynunartamisdle j a 
uusien havaintojen teoUe. Kirjoittaja esiintyy Mrjassaan laaja- . 
katsdsena personallisuutena, jolla on avoiu siliiia d ainoastaan talou
dellisten kysymysten j a vaikeuksien selvittamiselle, vaan myokin 
sosialisten kvsymvsten ymmartamiselle. Kir jaan ansaitsee tutustua. 

' ' . J . H.V. 

Qunnar jahn: Statistikkens teknik og metode. Kristiania 1920. 

Teki ja on yliopistonopettajana joutunut tuntemaan sopivan 
tilastotieteen oppikirjan puutteen, mika varsinkin on johtunut siita, 
etta JSTorjan valtiotieteiden tutkinncn suorittavilta ylioppdailta 
yleensa puuttuu tarpeellisia matemaittisia esitietoja voidaksensa 
kayttaa laajempia ja sjn^allisempia ttl.astotieteen oppikirjoja. T a 
man johdosta Jahri on ryhtynyt yritykseen valmistaa oppikirjan, 
joka asettamatta ylioppilaille mainitus.<5a suhteessa sanottavia vaati 
muksia kuitenkin antaisi yldskasityksen myos tilastotieteen mate-
maattisista menettelytavoista, joiUe han antaa suuren arvon. Koska 
tilastomiesten kouluutusta .Suomessa kohtaa sama vaikeus, matd*-. 
maattisten esitietojen pmrtej vastaanottaa suomalainen tilastotie
teen harrastaja midenkiinnolla. Jalniin y l la mainitun oppikirjan, 
kokonaan riippumatta siita, miten mxtuten suhtautuu tilastotieteen 
uusimpaan, korkeasti matemaattiseen sutmtaan, josta aryostelut 
tilastomiesten piireissa ovat erdaiset. \ 

Jahnin oppiMijassa, josta tilastotieteen historian esitys kirjan 
nimen mukaisesti on jatetty kokonaai pois, tehdaan ensin gdkoa 
tilastotieteen tektavasta metoodina ja tieteena. Toisessa luvussa 
sehitdlaan tilastollista havaintoa sekii taman summittelua j a toi-
meenpanoa erilaisissa tapauksissa. KoMas luku kasittdee tilasto-
aindston kajrttelya j a .siina kysymykseen tulevia periaattdta j a 
typtapoja. Samalla kosketellaan vaiihaa riitakysymysta tilaston 
keskittamisesta j a desentralisatsion.ista. Ndjannessa luvussa Jahn 
tekee selkoa tulosten sdvittiimiseksi j a , esittamisessa kaytetyista 
apuneuvoista kasitdlen tUastoUisia sarjoja, erilaisia keski- j a tyy^yi-
lukuja, dispersionia, suhdelukuja, indenskukuja seka graafillisen 
metoodin eri kaytantomuotoja. Viimdsessa luvussa selvitellaan 
tilastollista lainmukaisuutta, kausaliteettisuhtdden tutkimista m. m. 
korrdatsioidkoifdsienttia kayttamalla seka todennakoisyyslasken-
nan perustdta. 
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Yritysta valaista tilastotieteen puhtaasti matemaattisia mene-
telmia matemaattisia esitietoja vailla oleville opiskelijoille saattaa 
tuskin pitaa taysin onnistuneena •— ja kenties se onlrin mahdotonta. 
Myoskaan ei ole kyUin vakuuttavasti perusteltu eraiden matemaat
tiseen suuntaan kuuluvien laskutapojen kaytannoUista hyotya tilas-
totutkimuksissa, joten tuntuu todennakoiselta, etta taman oppi
kirjan pohjalla tilastoUisen' kouluutuksensa .saapa keskimittainen 
ylioppilas tjrytyy vahemman matemaattisten selvittelytapojen kayt-
tamiseeu, varsinkin koska niita ilman ei missaan tapauksessa voida 
tulla toimeen. 

Muuten Jahnin esiteltavana oleva oppikirja on hauska tutta-
vuus, tekija kun onnellisesti on valttanyt sen abstraktisen esitys-
tavan, joka tekee monet tilaston oppikirjat raskaiksi ja lukijoilleen 
vahemman heddmallisiksi. Tata yleensa helppotajuista ja havain 
noUista oppikirjaa voitanee epailematta hyvalla menestyksella kayt
taa. myos Suomen ylioppilaiden perehdj'ttamiseen tUastotieteen 
paapiirtdsiin. 

A, E. T. 

Rudolf Meerwarth: Einleitung in die Wirtschaftsstatistik. Jena 1920. 

Taloustilasto on teoreettisessa kasittelyssa jaanyt jonkun ver
ran syrjaan vaestotilaston rinnalla, mika nakyry siitakin, etta vaesto-
tilastoUiset tutkimukset eri maissa ovat sangen oleeUisesti yhden-
mukaisia. Taloustilaston tulokset taas — puhumattakaan meto-
deista — eivat useimmiten ole paakohdiltaankaan verrannoUisia. 
Tama on kyllakin hyvin ymmarrettavaa, silla eri maiden talous
elama osoittaa monesti aivan erilaisia piirtdta, ainakin ulkonaisia, 
joihin-tilastollinen tntkimus juuri kohdistuu. Mutta vaikkakin eri 
maiden taloudelliset ilmiot ovat erilaiset, niin sittenkin ne jarjes-
tyvat omiin luonnoUisiin ryhmiinsa kansantalouden kolmen kate-
gorian, tuotannon, jakaantumisen ja kulutuksen, yrmparille. Nain 
ollen vie taloustilastossakin talouselaman ulkonaisten ilmioiden 
tutkiminen kysymyksiin, joihin jokaisdle kansantaloudelle on tar
keata saada vastaus. Toiselta puolen itse tilastotiedekin pyrkii 
erilaisia Umioita analysoimalla tutkimusesineensa oledUsia ominai-
suuksia esittavaan synteesiin. 

Vaikka sus taloustilastonkaan alaUa ei puutu peruseddlytyksia 
tUaston yhdenmukaistumiselle eri maissa, d tama kuitenkaan ole 
erityisen huomattavasti vaikuttanut taloustilaston eri alain meto-
dieii • kehitykseen. Miiaraavia ovat olleet eri maiden' erilaiset olot 
ja sen mukaisesti ovat metoditkin toisistaan poikkeavia. Niiden 
tutkiminen d usdnkaan ole hdppoa ja sentahden on ilmoitettava-
namme olevan, taloustilaston metodeja kasittelevan teoksen ilmes-
tyminen tervetuUut. 

n 
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Meerwarth kasittelee teoksessaaii maatalouden j a teollisuuden 
liiketilastoa, ammattitilastoa, tuotantotdastoa, ulkomaankauppa-
tilastoa seka hinta-, palkka- j a tycjimarkkinatilastoa. Kayttaen 
pohjanaan etupaassa asianomaisia sakgalaisia tilastoja, esittaa Meer
warth naiden tilastojen metodin j a tulokset seka arvostelee ndssa 
maarin tilasto on onnistunut esittamasin talouselaman ilmioita toden-
mukaisesti j a ilmioiden oledlisia omidaisuuksia vastaavalla tavalla. 
Tarkempaa selostusta teoksen eri lulvuista ei tassa voida esittaa, 
varsinkin kun esitys kohdistuu niin uioniin eri tilastonhaaroihin j a 
sisaltaa idin paljon mielenkiintoisia jproblemeja. Kasittaaksemme 
on tekija saavuttannt parhaat tidoksensa kasitellessaau dike- ja 
ammattitdastoa, jonka perusteeksi han esittaa uuden periaatteelli-
sen jaoituksen ammatedle j a ammat^assatoimiville henkdoille. 

Kasittdemaka taloustilaston erij aloja j a vertaamalla saavu-
tettuja tuloksia talouselaman ilmioihiln j a kehitykseen pyrkii Meer
warth osoittamaan milla tavoin talous-^ilasto olisi jarjestettava, jotta 
se voisi saada aikaan kansantaloustieteen kannalta tyydyttavia 
tuloksia. J a siina tulee han siihen tjdokseen, etta taloustilastossa 
tilaston suunnittdijan j a tutkijan tujiee jo edeltapain olla sdvi l la 
tdaston paatuloksista. Tilaston onnistumiseUe on valttamatonta 
alan tarkka teoreettinen ja kay tannollinen tuntemus. J a se ndhin 
tekija lopulta tahtaa, on saattaa kan^iantaloustiede j a taloustilasto 
laheisempaan ykteyteen toistensa karissa. 

Meerwarthin teos on kotimaassaani saanut varsin suurta tunnus-
tusta, esim- tunnettu tilastomies Zimniermann on si ita antanut erit
tain kdttavan arvostekm. Sen teos ,suuressa maarin ansaitseekin, 
sita suuremmalla syylla kun mitaan yleista, perusteellisempaa teosta 
taloustilaston alalta d ole. j 

' M. J . P. 
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Maatalous. 
Sato V. 1920. Maataloushallituksen tilastotoimisto on laskenut 

"maamme sadon v. 1920 seuraavaksi (asettamme rinnalle vertauksen 
vuoksi tietoja edellisilta vuosilta): 

Laskettu sato d l . 
1920 1919 

Vekna 104,000 • 100,000 
Ruis 3,329,000 ' ' . 4,229,000 
Odra 1,842,000 2,163,000 
Kaura 8,437,000 8,816,000 

Voin kulutus. Valaistakseen kysymysta voin kulutuksen lisaan-
tymisesta, esittaa »Maaseudun Tulevaisuuso seuraavan laskelman 
ravintorasvojen saanrdsta v. 1913 j a v. 1920: 

1913 1920 
Voita tuotettu , 30,9 mil j . kg. • 26 mil j . kg. 
Margariinia 0,4 „ „ 3 
Tuotu silavaa y. m 3 „ „ 0,4 

Yhteensa 34,3 „ „ 29,4 „ „ 

Nettovienti v. 1913 i i , i 
Vienti v . 1920 0,8 „ 
J i ia kaytettavaksi 23,2 „ „ 28,6 „ „ 

Voin tuotanto on laskettu maidon tuotannon perusteeda. V . 
1913 arvioitiin tama 1,548 milj . kg:ksi j a v. 19201,300 kg:ksi. Yhteen 
voikiloon on laskettu tarvitsevan 25 kg maitoa. Maidon koko tuo-
taimosta on laskettu 50 % menevan voinvalndstukseen j a siten 
saatu yllaolevat luvut. 

Saksan karjakanta 1917—1920. Saksan. Statistische Reich-
samtin tilaston mukaan oli Saksan karj akanta allamainittuina aikoina 
seuraava (1,000): 

X. X I I . 17. 4. X I I . 18. 2. V I . 19. I . V I . 20. 
Sarvikarjaa 19,650 17,227 16,382 16,982 
Lampaita .'. 4,918 5,299 6,163 7,02i 
Sikoja : 10,778 10,080 8,611 11,657 
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TeoUisuus. 
Yrittajanvoitto j a tyopaikka. Eras saksalainen asiantuatija, tri 

E . Jiingst, on laskenut tyopalkkojen! ja yrittajanvoiton suuruuden 
Rukr-alueen vuoriteoUisuudessa ja saanut seuraavat luvut siita: 

Vuosi 

Tyokustannukset Yrittajan 
voitto 

K o k o n a i s s u m m a 

Vuosi 

Tyokustannukset Yrittajan 
voitto 

milj. Rmk 
siita 0/0 Vuosi tyopaikka 

milj. Rmk 

Yrittajan 
voitto 

milj. Rmk 
siita 0/0 Vuosi tyopaikka 

milj. Rmk milj.'Rmk. milj. Rmk 
milj. Rmk 

tyokust 
yrittajan 

voitto 

1910 531.9 69.6 88.6 620.5 85.72 14.28 
1911 566.8 72.9 101.4;: 668.2 84.83 15.17 
1912 650.6 79.9 117.3 767.9 84.72 15.28 
1913 755.3 83.1 122.9 879.3 86.00 14.00 
1914 661.2 79.8 81.6' 742.8 89.02 10.88 
1915 577.1 62.1 101.4 678.5 85.06 14.94 
1916 715,3 65.5 129.3i| 844.7 84.69 15.31 
1917 959.1 79.3 142.0 1101.1 87.10 12.90 
1918 1,189.2 100.4 101.9; 1291.1 92.11 7.83 

Suomen teollisuus 1919. Kauppa- ja TeoUisuushallituksen tilastc-
toimistossa on ennakkolaskelmina tarkeimmat numerotiedot maan 
teollisuustoiminnasta v. 1919. Vaikkakaan nama tiedot eivat jokai-
selta yksityiskohdaltaan ole ekdottomasti oikeat, antavat ne kui
tenkin suurinpiirtein katsoen oikean kuvan teollisuutemme toimin
nasta mainittuna vuonna. I/Ukuja silmaikessa kiintyy ensiksi huo
mio tuotannon huoniattavan suureen raha-arvoon, joka pyorein 
luvuin on 2,365 milj. markkaa. Jofe kuitenkin ottaa huomioon ra-
harmne pienen ostokyvyn, huomaa etta tuotanto tuskin on yhta 
suuri kuin viimeisena uormaalisena wotena ennen maailmansotaa. 
V. 1913 oli tuotannon bruttoarvo 683 milj. markkaa. 

Eras toinen ilmio on myoskin sUiiiiinpistava. Vaikka tyopalk
koja V . 1919 oli enemman kuin 1913, edellisena 5,002, jalkimaisena 
4,709, on tyohtekijoita v. 1919 vahemman kuin 1913, mutta kone-
voimaa sensijaan tuntuvasti enemman, kuten allaolevasta taulu-
kosta nakyy. E r i teoUisuuslajien l u w t kummaltakin wodelta 
kayvat niinikaan ilmi seuraavasta: 



Tyopalkkojen Tyontekijain Kayttovoima Tuotannon brutto
luku" luku teh. hv. voim. arvo lOO-markoin 

1913 1919 1913 1919 1913 1919 1913 1919 

I Kaivoslouhinta ja malminnosto 18 4 208 244 523 , 1,346 152 919 
II Sulatot ja metallien jalost. lait 78 144 3,519 3,182 9,088 10,904 32,082 132,416 
III 172 285 12.133 16,759 11,104 26,490 51,615 256,350 
IV 8 6 118 63 138 39 357 1,030 
V Kivi-, savi-, lasi- y. m. teollisuus 357 312 10,842 6,138 7,975 11,379 28,347 79,073 
VI 40 52 925 1,387 1,673 3,258 4,011 58,747 
VII Terva-, oljy-, kumi- y m. teollisuus 50 57 449 329 852 466 8,597 35,514 
VIII 70 - 237 2,879 3,937 3,006 5,202 30,557 192,481 
IX 116 199 14,912 14,614 22,487 81,346 94,151 401,763 
X 134 162 12,380 12,550 117,201 166,452 • 101,356 395,495 
XI 740 537 34,123 18,457 53,039 6,5567 171,219 340,236 
XII 2,691 2,666 11,928- 9,292 43,255 52,389 134,671 350,276 
X I I 73 138 1,253 1,464 38,181 80,988 11,735 51,293 
XIV 152 152 3,459 3,466 1,720 1,863 13,720 68,047 
X V 10 15 110 105 100 88 356 1,519 

Koko maa 4,709 5,002 109.238 91,972 310,342 457,777 682,926 2,365,158 
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254.2 97.7 —156.5 
212.9 59-7 —153-2 
273.6 • 97.8 —175.8. 
205.0 197.5 — 7.5 
292.5 290.7 — 1.8 

Kauppa. 
Suomen kauppavaihto v. 1920 on marraskuun loppuun men

nessa muodostunut seuraavaksi (milj mk.): 
Viennin 

" Tuonti Vienti enemm3rys 
Tammikuu .- 254.6 - 43.2 — 211.4 
Hdmikuu 
Maaliskuu 
Huktikuu , 
Toukokuu 
Kesakuu 
Heinakuu ,338.8 355.0 -4- 16.2 
Elokuu ,. 313.0 438.6 -I-125.6 
Syyskuu 393.7 366.9 — 26.8 
Lokakuu 354.0 364.7 -̂ - 10.7 
Marraskuu 344-5 336-4 — 8.1 

Ykteensa 3.236.6 2.648.5 — 588.1 

Ruotsin kauppavaihto v. 192bkymmenena ensi kuukautena oli 
milj. kr . seuraava: 

Tuomiin 
; Tuonti Vienti enemmjrys 

Tammikuu 238.0 126.8 111.2 
Helmikuu 282.1 106.0 176.1 
Maaliskuu 301.i 150.5 150.6 

. HiThtikuu 267.0 163.7 103-3 
Toukokuu 314.2 227.1 87.1 
Kesakuu 283.3 223.6 ' 59.7 
Hdnakuu 331.1 267.7 63.4. 
Elokuu 307.6 229.8 77.8 
Syyskuu 324.5 232.8 91.7 

Ykteensa 2.648.9 1.728.0 920.9 

Raha-, pankki- ja porssiliike. 
Hopearahareformi Englannissa. Englannin kopearakat ovat 

takan saakka olleet niin suuressa maarin kopeapitoiset, etta ue ovat 
sisaltaneet ^"'Uo hopeaa j a ainoastaan ^/io seosta. Hiljakkoin on 
tassa saatu muutos aikaan silken suuntaan etta kopeapitoisuutta 
on vahennetty. Hppearahojen kokoonpano on nyt parlamentti-
saiidoksen kautta 31 p:lta maaliskimta 1920 sellainen, etta ne sisal
tavat 50 % kopeaa, 40% kuparia j a 10 % nikkelia. Muutos perus
tuu siihen y k a vakuutuneeimpaan kasitykseen Englannissa etta 
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pienten rahojen arvo j a metallipitoisuus ei ole ratkaisevasta merki-
tyksesta, ktmhan vaan kaytetyt metallit ovat tarkoitukseen sopi
vat. Vankat kopearakat saavat nyt kulkea sulattoon j a niista lei-
mataan uusia vakemmin hopeapitoisia rakoja. Kuten tunnettu, on 
useissa maissa jo aikoja sitten lakattu kayttamasta hopeaa vaihto-
rahoihin. Meilla on myoskin muutos parasta-aikaa kasittelynalai-
sena. 

Suomen pankin ulkona olevat setelit. Suomen pankin ulkona 
olevat setelit, jotka 23/12 1918 tekivat 1,161.9 milj . , olivat 23/12 
1919 1,115.8 milj . , mutta olivat 23/12 20 nousseet 1,351.0 miljoo-
naan. Pankin setelinanto-otkeutta koskevat vastaavat luvut mai-
ruttuina vastaavina paivina olivat 1,397.5, 1,402.6 j a 1,546.2 mil 
joonaa. Asema ei siis suinkaan ole parantunut. Kuten tunnettu 
on Suomen pankin setelin anto-oikeutta Eduskunnan paatoksella 
hiljakkoin lisatty 100 miljonalla. Suunnitteluja ulkona olevien 
setelien vahentamisesta on parasta-aikaa tekeilla. Varsin suurella 
mlelenkiinnolla tullaan epailematta seuraamaan, missa maarin paa
tetty rauha Venajan kanssa tulee kysymykseen vaikuttamaan. H u -
huja kulkee, etta bolshevikit ovat varanneet suomalaisia seteleitti 
kauppaa varten Suomen kanssa, joka heille ei asiamiestensa kautta 
olekaan vaikea, kun suuria maaria suomalaisia seteleita on ulko
mailta saatavissa. Tarkastettavaksemme tulee mj'os Venajan kau
pan avattua, missa maarin tiedot bolshevikien kansainvalisesta 
setelien vaaremiyksesta pitaa paikkansa Suomen setelistoon nak
den. On sys^ta pitaa silmat auki. 

Pankkidiskonttokorko kansanvalisilla rahamarkkinoilla on 
seuraava: 

I/ontoo, kikien 15/4 20 7 % 
Amsterdam }} 3/1 15 4 34 % 
Parusi fi 8/4 20 6% 
Tukkolma _ 17/9 20 7 % % 
Krist iania J> 25/6 20. 7% 
Koopenkamina,, 17/4 20 7% 
Berl in ' 23/1214 5 % 
Bryssel >> 28/4 20 5 % % 
Rooma j y -13/5 20 6 % 
Helsinki }) 9/11 20 9% 

Liikenne. 
Suomen kauppalaivaston raha-arvo j a bruttotulot vuonna 1919. 

Merenkulkuhalktuksen tilastokonttorin kauppa-alusten isannistoilta 
saamien tietojen mukaan oli niiden 3,755 kauppa-aluksen, joiden 
nettovetomaara oli 385,761 rekisteritonhia, raha-arvo vuoden 1919 
lopussa 341,546,245 mk. j a bruttotulot Smk. 277,763,006: 29. Aluk-
sista oli koneella kulkevia 745, joiden nettovetomaara oli 77,205.25 
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rekisteritonnia, raha-arvo 218,462,75^ mk. seka bruttotulot Smk. 
176,941,971:20, purjealuksia 556, joiden vetomaara oli 85,304.57. 
rekisteritonnia, raha-arvo 71,383,340 mk. ja bruttotulot Smk. 
85,381,556: 29, seka proomuja 2,454,, joiden vetomaara oli 223,241.87, 
raha-arvo 51,700,150 mk. j a bruttotulot Smk. 15,439,478: 80. 

E r i liikenteeseen nahden jakautdivat alukset seuraavasti: 
luku vetomaara raha-arvo. 

rek. ton. Smk. 
Kotimaisessa liikaiteessa -'2,764 189,222.09 134,519,015: — 
Yhdistetyssa koti- j a ulkomai

sessa liikent 282 71,561.41 143,250,540: — 
Ulkomaisessa liikenteessa 23 32,721.20 34,655,000: — 
Seisonut 686 92,246.99 29,121,690: — 

Tulot eri liikennehaarojen mukaan jakaantuivat seuraavasti: 
Smk. 

Kotimaisessa liikenteessa , 57,130,538^ 99 
Yhdistetyssa koti- j a ulkomaisessa \: 46 
Ulkomaisessa ! 59,557,570: 84 

Koneella kulkevien alusten bruttotulot jakautuivat eri liiken
teen mukaan seuraavasti: ' 

Smk. 
•Kotimaisessa liikentessa 41,495,391: 37 
Yhdistetyssa koti- j a ulkomaisessa liikenteessa ... 135,446,579: 83 

Purjealusten bruttotulo-t jakaan-fcidvat eri liikenteille seuraa
vasti: 

Smk. 
Kotimaisessa liikenteessa 2,222,062:82 
K o t i - j a ulkomaisessa liikenteessa 23,601,922: 63 
Ulkomaisessa liikenteessa 59,557,57o: 8sj 

• Proomujen bruttotulot eri liikedneryhmissa olivat seuraavat: 
Smk. 

Kotimaisessa liikenteessa J s . 13,413,084: 80 
Yhdistetyssa koti- j a ulkomaisessa liikenteessa ... 2,026,394: — 

Mielenldintoa herattaa edella ol^^dssa luvuissa se seikka etta 
yhdistetyssa koti- j a ulkomaisessa j a yksinomaan ulkomaisessa me-
renkulussa olevien kauppa-alusten bruttotulot ovat nousseet idin. 
korkealle kuin 220.7 miljoonaan markkaan. Jos laskemme 50 % 
tasta maarasta Icustannuksiksi ulkonj-aille, ndka on hyvin korkea 
arvio, nidi nousee kauppalaivastou iiettoansio maalle y l i 100 mil 
joonan markan. 
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Vaesto. 

Ranskan vaestoliike sodan aikana. Ranskasta on 77 sellaisesta 
departementista, jotka eivat ole odeet sofatoimenpiteiden piirissa, 
tietoja vaestoldkkeesta koko sodan ajalta. »Journal officiel» sisaltaa 
siita seuraavia tietoja: 

E l a v a n a 
Ayioliittoja syntynyt 

I 9 I 3 247880 
169011 

6048II 
I 9 I 4 

247880 
169011 594222 

I 9 I 5 75327 • 387806 
- 1916 108562 • 315087 

I 9 I 7 158508 343310 
I 9 I 8 177822 399041 

Kuoleman-
tapauksia 

587445 
647549 
655146 

• 607742-
613148 
788616 

Syntyneiden 
ylijaama 

• + 17366 
— 533^7 
— 267340 
— 292655 
— 269638 
— 389575 

Indeksiluvut 
I 9 I 3 100 100 100 
I 9 I 4 68 98 n o 
I 9 I 5 ' •• 30' 64 212 
I 9 I 6 44 

64 
52- •103 

1917 
44 
64 57- 104 

1918 72 - 66- 134 

Tilasto-osasto. 

Elinkustannusten nousu Suomessa. »Sosiadsessa Aikakauskir-
jassa» julkaistaan Sosialihaldtuksen tilasto-osaston-laskemat-indeksi
luvut elinkustannuksista Suomessa. ' Ne osoittavat 1920, verrat
tuina vuoden 1914 ensi puolivUoteen, seuraavaa kekitysta: 
edell. vUosipuoliskoUa 1914 100.0-
tammikuussa 1920 837.6 
kelndkuussa 850.7 
maaliskuussa 858.3 
huhtikuussa .-. 8B8.0 
toukokuussa •. 872.2 
kesakuussa 886.1 
heinakuussa 930.8 
elokuussa -. 1,012.3 
syyskuussa ..; : 1,052.6 
lokakuussa 1,086.8 

Jos pokjaksi vertailuke otetaan elinkustannukset kednakuussa 
1914, saadaan Hukan alemmat luvut myokemmalle ajalle siita syysta, 
etta keinafcuun hinnat olivat korkeammat kuin vuoden alkupuolis-
kon._ Nain laskettuja indeksilukuja voidaan verrata Skandinavian 
maiden indeksdukuihin. )>Sociala Meddelanden», Ruotsin sosiali-
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hallitiiksen aikakauslehti, esittaa siitli numerossa 12 tana vuonna 
seuraavan yhteenasetelman: 

I; 
Indeksilufcu Lisays "/o 

tammik. 1920 ^einSk. 1920 tammik.—heinak. 
Ruotsi 259 • 270 4.2 
Norja (301) 302 (0.3) 
Tanska 242 I 264 8.3 
Suomi 819 ! 911 11.2 

Hintataso eri maissa. Conradin ^ Jahrbiicherin taman vuoden 
elokuun numerossa on seuraava yhteenasetelma muutamien maiden 
tukkukauppaindeksiluvuista: 

Englanti Ranska 

I 9 I 3 100 100 
I 9 I 4 93 103 
I 9 I 5 123 141 
I 9 I 6 160 172 
1917 200 263 
I 9 I 8 225 
I 9 I 9 235 358 
1920 

tammik. 288 - 489 

Ital ia Y h d y s - Ruots i S a k s a 
vallat 

100 ' 100 100 100 
96 100 116- l O I 

132 l O I 145 139 
201 124 185 148 
298 177 242 163 
407 196 439 203 
366 il 212 311 - 348 

504 1 249 319 876 

Tavaranhintaindeksi. Tudihaldtufesen tilastokonttori on ruven
nut laskemaan indeksilukuja ulkomaankauppamme vienti- j a tuonti-

. artikkeden hinnoista. Pohjaksi on talloin otettu vuoden 1913 hin
nat j a lasketaan indeksit punnitsemada ottaen huomioon tavaran 
maara kauppavaihdossa. Tuontitavaraiddeksi perustuu lakes 40o:aan 
tavaralajiin, jotka yhteensa edustavat n. 70 % koko tuonnista." 
Yleisindeksi jaryhmaindeksit ovat 1913—1920 kehittyneet seuraa-
vasti: i: 
Vuosi Ravinto- j a Vaatetus- Maatalous- Muut Yle is 

nautintoaineet tavarat tahikkeet tavarat indeksi 
1913 ' 100 100 il 100 • 100 100 
1914 I I I 99 1 l o i lOI 106 
1915 177 - .130 135 178 . .162 
1916 235 186 i 149- 310 227 
1917 . 647 • 405 370 • 525 5 i « 
1918 881 600 420 • 659 740 
1919 896 608 , 600 „ 659 655 
1920 i 
i / i — 3 0 / 1 1 1,708 ^ i>i47 915 I - I 9 5 1-355 


