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Mikä   osuus   kunkin   keskittymisalueen   kysymyksessä   olevalla
puu-  ja  paperiteollisuudella  on  koko  maan  vastaavanlaisessa  teolli-
suudessa,   näkyy  seuraavista  lukusai`joista,  joissa  keskittymisaluei-
den  teollisuutta  valaisevat  luvut  esitetään  prosentteina  koko  maan
vastaavista  teollisuusluvuista:

Keskittymisalueet

Kuopion        seutu ......
Mikkelin
Savonlinnan
Lieksan
Joensuun
Viipurin              . ,
Sortavalan
Kyminlaakson„
Porvoon
Lohja
Porin                seutu ......

Kalajoen
Oulun
Kemin
Kajaani
Jyväsk}'län seutu
Mäntän
Tampereen       „

Tuotan-
non    arvo

Yhteensä
Muut  seudut

Sitä merkitystä, mikä kunkin keskittymisalueen ei`i teollisuuden-
haaroilla   on   koko   maan   vastaavanlaiselle   teollisuudelle,   valaisee
seuraava    asetelma,    jossa    keskittymisalueiden    eri    teollisuuksien
tuotantoarvot  esitetään  prosentteina  koko  maan  vastaavan  teol].i-
suudenhaaran  tuotantoai`vosta:
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Keskittymisalueet

Kuopion      seutu..
Mikkelin              „    ..
Savonlinnan     „    ..
Lieksan               „    ..
Joensuun           „    ..
Viipurin              „     ..
Sortavalan        .,    .
Kyminlaa]{son
Porvoon             „    ..
Lohja
Porin             seut,u   ..
Kalajoen
Oulun
Kemin
Kajaani
Jyväskylän  seutu.  .
Mäntän             „     ..
Tampereen      „     ..

c+

g:
39.3

Yhteer.sä
Muut  seudut

100.o        98.Q
-1.8

Edellinen  lukusarjaryhmä   osoittaa   ensiksikin,   että   näillä    kes-
kittymisalueilla  o]i  yli  puolet  koko  maan  puu-  ja   paperitehtaista,
työväestä   runsaasti    4/5,   käyttövoimasta   ja   tuotannon    arvosta
lähes  9/io  ja   toiseksi,  että  keskittyminen  oli voimakkainta  Kymin-
Iaakson,  Viipurin,  Porin,  Tampereen,  Sortavalan,  Kuopion,   Kemin

ja   Jyväskylä)i   seuduilla.    Jälkimmäisiä   ]ukusarjoja   tarkastellessa
havaitsee  niinikään,  että  maan  koko  faneeri-  ja   sellulosateollisuu;
on keskittynyt näille alueille ja rulla-, puuvanuke-ja paperiteollisuus
miltei  kokonaan.    Muussa  osassa  maata  onkin  rullatehtaista   vain
Koijärven rullatehdas, puuhiomoista Mustion ja Pietarsaaren  hiomot
sekä     paperitehtaista    Suomen    Vanutehdas    Oy:n    r`aperitehdas
Mäntsälässä  ja  Tervakosken  tehdas  Janakkalassa.    Viimeksi  mai-
nittii  ei  varsinaisesti  kuulukaan  tähän,  sillä  se  valmistaa  kirjoitus-
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i)aperia  ja  käyttää  sen  valmistuksessa  raaka-aineena  suurimmaksi
osaksi   ryysyjä.     Se   taas,   ett,ä   näiden   alueiden   sahateollisuuden
tuot,annon arvo oli lähes 4/5 koko maan vastaavasta arvosta, vaikka
maan  sahoista  tääl]ä  on  vain  jonkin  verran  yli  .2/5,  osoittaa, ettäne
sahamme,   joista   puutavaranvientimme   pääasialliscsii   riippuu,   si-

j:iitsevat  juuri  iiäillä  alueilla.
Kaikesta   yllä   sanotusta   saattaa   siis   yhteenvetona   todeta:   1)

c`t,tä    i)uunjalostusteollisuudessa     paikalliiien    kesl{ittymistendenssi
on   melkoisen   voimakas,   2)   että   keskiLtymisalueita   on   useita   ja
että  ne ovat jakautuneet  aivan eri puolille maata.   Nyt  herää  kysy-
mys:  mitkä  seikat  ovat  keskittymisen  synnyttäneet  ja  sitä  vuosien
kuluessa  kehittäneet?   Ensiksikin  on  syytä  huomauttaa,  että  saha-
teollisuutemme  oii  i)yrkinyt  keskittymään  nimenomaan  inerien  ja
Laatokan   rannikolle,   ja   lähinnä   suurten   ja   vesirikkaitten   jokien
laaksoihin,  varsinkin  niiden  suiden  seutuville.   Mistä  tämä  johtuu?
Kail{kein  vaikuttavimpana  tekijänä  on  epäilemättä  ollut  kysymys
raaka-aineen    saannista  ja   kuljetuksesta.   Sen  kautta,   että   sahat
rakennettiin   jokien   suihin   ja   vai`sille,   taattiin  niille  miltei  i`ajat-
tomat     i`aaka-aineensaantimahdollisuudet,     sillä    hankinta-alueina
e,ivät    Lulleet   olemaan  vain  laskujokien  varret  vaan   koko   laajan
sisävesistön   kaikki  rantaseudut.    Kun  hankinta-alueet   näin  muo-
dostuivat     laajoiksi,     oli     tästä    teollisuusyrityksille  raaka-aineen
saantihelppouden   lisäksi   se   etu,   että   hinnat   muodostuivat   sitä
edullisemmiksi,     mii,ä     vähemmän    tuotantolaitosten     oli     i)akko
tyytyä   lähiympäristön   metsiin.    Niinpä   saavat   Viipurin   ja   Lap-

peenrannan  seutujen  sahat  tukkinsa  laajan  Vuoksen  vesistön  i`an.-
noilta,   Kyminlaakson  laajasta   Päijänteen  vesistöstä,   vieläpä   Sai-
maan  vesistöstäkin  aina  Sotkamoa  ja   Kuhmonientä  myöten   sekä
rajan  takaa  Venäjän  puoleltakin 1),  sen  jälkeen  kuin  v.1890  val-
mistui    7--8    km    Lappeenrannasta   länteen   oleva     Kärelammen
ja   Ruttoistenlahden   välinen   höyryllä   käypä    tukinkuljetusrata 2)
ja   inyöhemmin   vielä   toinenkin,   nimittäin   Mäntyharjun   aseman
lähellä oleva Orraintaipaleen-Honkaintaipaleen siirtolaitos3 ). Raaka-

')   LTi.NNAFL.i`   GT\`ip"uBn(3,..   Akiicbolaeet w.   GULzeitsc, C..o  1872-19i22,     ss.

4.r,-46.
2)   MÅR'i`Ti    Ko`..Ei`t`:   Swomen   .jent..Ceoc!iswus,   SS.   215-216.

3)   6.womf.n   Äarlasio.   Teksti,   s.   174.
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aine  Porin  seudun  sahoihin  taas  tulee  Kokemäenjoen  vesistön  var-
silta,   siis   aina   Keski-Suomesta   asti.    Oulun   seudun   sahalaitosten
tukit   ovat  lähtöisin  Ou]ujärven  sekä   siihen  laskevien  vesien  i`an-
noilta  ja  Kemin  seudun  pitkän  Kemi-  ja  Toi`nionjoen  sekä  niiden
monilukuisten  lisäjokien  varsilta   aina.  kaukaisimpia   Lapin  metsä-
seutuja   ja   Venäjän   rajaa   myöteii.     Laatokan   rannikon   sahojen
hankinta-alueet   eivät  tosin   ole   näin  laajat,   mutta   niillä   on  kä}.-
tettävinään    Raja-Karjalan,    s.  o.    Salmin,  Impilahden,    Suistamon

ja  Suojär\'en  runsaat  eräinetsät.    Sen  jälkeen  kuin  rautatieverkko
on  yhä  enemmän  ulotettu  sisämaahan  ja  kanavia  rakennettu  run-
saammin, on sisävesien rannoille, hyville raaka-aineensaantii)aikoille,
syntyn}-t   myöskin   sahateollisuuskeskuksia.     Sellaisia   ovat   näistä
keskitt}misalueista  Kuopion,  Mikkelin,  Savonlinnan,  Lieksan,  Joen-
suun,  Lohjan,  Tampereen,  Mäntän,  Jyväskylän ja  Kajaanin  seudut
sekä   edellä   mainituil]a   rannikkoalueillakin   ne   paikat,   jotka   ovat
kauempana   merestä.     Sahateollisuuden   keskittyminen   on   kuiten-
kin   pa]jon   heikompaa   sisämaassa   kuin   rannikolla.    Vaikka   siellä
onkin  joitakin  sahoja,  joiden  tuotannon  ai`vo  on  hyvän  joulmnkin

}-li  10  milj.  mk   ovat  suui.saha-alueet,  sellaiseL,  joissa  sahojen  vuosi-
tuotannon  arvo   saattaa   nousta  80 milj. markkaan]{in, kaikki lasku-

jokien  suissa  meren  rannikolla.   Se,  että  sahateollisuus  on  pyrkin`-t
`'oimakkaaminin  keskittymään  nimenomaan  rannikkoseuduille,  eikä
sisämaahan  mainittujen  laajojen  vesireittien  rantamille,   on  johtii-
nut   kahdesta   seikasta:   1)   siitä,   että   myyntihinnat   inuodostuvat
sitä   edullisemmiksi,   mitä   lähempänä   vientisatamaa   jalostus,   s.  o.
sahaus    voidaan   toimittaa,   koska   tukkien   laut,taus  ja  uitto   sisä-
inaasta  rannikolle  tulee,  varsinkin  sen  jälkeen  kuin  lauttausyhdis-
tykset  ovat  s}'ntyneet,  paljon  halvemmaksi  kuin  vastaavan valmiin
sahatavai`an  kuljetus  joko  raut,ateitse  tai  lotjissa  vesiteitä   pitkin,
2)  siitä,  että  sahatuot,teiden  kuljetus  jalostusprosessin  vähäisyyden
tähden  olisi  varsinkin  suurteollisuuden  syntymisaikoina  ollut  mah-
doton  siinä  laajuudessa,  kuin  suurtuotanto  edellytti,  sillä  on  huo-
mattava,  että  silloin  kuin  edellämainitut  sahat  rakennettiin,  sisä-
inaassa   ei   ollut   rautateitä  ja   sisävesiliikennettäkin  haittasi  kana-
vain   puute.    Sahatavara   olisi   siis   i)itänyt   kuljettaa  lotjilla  järvi-
alueen   rannoille   ja   siitä   hevosilla   meren   rannikolle.     Siitä,   että
näin todellakin on asian laita, on ei`inomaisena todistuksena Saimaan
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vesistön  puuteollisuus.   Vuoksen  suuhun  ei  voinut  syntyä  sellaista
sahojen  keskittymistä  kuin  Kymijoen  suulle,  sillä  sieltä  olisi  saha-
tavara  pitänyt  kuljettaa  Laatokkaa  myöten  Pietai`in ja Kronstatin
kautta   Suomen  lahteen  ja  se   olisi   ollut  liian  hankälaa.    Suomen
lahden   i.annalle   Saimaan   kanavan   suun   seutuville   ei   myöskään
voinut  suursahoja  muodostua,  sillä  tukl".a  ei  olisi  voitu  kanavaa
pitkin   suuremmissa   määrin   kuljettaa.     Näin   ollen   täytyi   sahat
perustaa   sisävesistön   rannoille,   jolloin   ne   jäivät   verraten   vähäi-
siksi   ja   sahateollisuuden   keskittyminen   heikoksi,   niinkuin   edellä
on   huomautettu.    Sen,   että  i.aaka-aineiden  saanti ja  niiden  hiiinat
eivät  estäneet   niiden   kehittymistä   suursahoiksi,   voi  todeta   siitä,
että  Gutzeit-yhtiö,  sen  jälkeen  kuin  edellä  mainittu  Käi`elammen-
Ruttoistenlahden   tukinkuljetuslaitos   valmistui  ja   se   sai   myöskin
Saimaan   vesistön   rannat   hankinta-alueikseen,   pääsi  niistä  talou-
dellisista  vaikeuksista,   jotka  olivat  olleet  seui`auksena  ankaran  kil.

pailun   aiheuttamista     Päijänteen    vesistön    vai`silla   olevien   met-
sien   huippuhinnoista l).

Mitä paperiteollisuriden keskittymisen  syihin  tulee,  ovat ne osit-
tain    samat   kuin   puuteollisuuden,   osittain   toiset.    Ensiksikin   on
selvää,  että  se,  mitä  sanottiin  sahateollisuuden  raaka-aineen  saan-
nin   ja   kuljetuksen   merkityksestä   keskittymiselle,   koskee   myös

paperiteollisuutta.     Eräs   keskittymistä   edistävä   tekijä    on    ollut
myös    itse    sahateollisuus.      Sahoissa    ensinnäkin    jäi    kaikenlaisia

jätteitä,   kuten   rimoja,   laudanpäitä,   sahajauhoja   y. m. s.,   vieläpä
suurissa  sahoissa  siinä  määrin,  että  tilanpuute  alkoi  käydä  uhkaa-
vaksi.    Niiden   hyväksi   käyttöä   varten  pei`ustettiin  sulfaattisellu-
1osatehi,aita9  ).    Näin   on   synt}7nyL   koko   sulfaattisellulosateollisuu-
temme,   s. o.   Lohjan,   Porin,   Valkeakosken,   Joutsenon,   Kotkan,
Kymin  ja  lmpilahden  sulfaattisellulosatehtaat.   Kun  metsiin  saha-
tukkien   hankintapaikoille   niinikään   oli   jäänyt  i`unsaasti   sellaista

puuainetta,   joka   ei   kelvannut   sahojen   raaka-aineeksi,   ruvettiin
perustamaan  niiden  jalostamiseksi  puuhiomoita  ja  sulfiittisellulosa-
tehtaita.    Näiden   raaka-aineen   hankintapaikat  tulivat   näin   ollen
siis  olemaan  samat  kuin  sahateollisuudenkin,  mistä  tietenkin  joh-

1)   LENNAR.i   GFL\pEN.`ER.G..   Aktiebolaget w.   Gutzeit  & C..o   187e-1922,   ss`

41-42.
2)   p.  H.   NORRHriN:   w..ijj¢m  HL4!b,   SS.   93-04.
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tui,   että   nämäkin   tehtaat   piti   perustaa   sisävesistöjen   i.annoille
tai  niiden  laskujokien  varsille  ja  suihin.    Sahojen  omistajat,  jotka

jo  olivat  perustaneet  sahojensa  yhteyteen  sul£aattisellulosatehtaan
tai   suunnittelivat   sellaisen   perustamista,   rakensivat   samaan   teh-
daskompleksiin  myöskin  sulfiittisel]ulosatehtaan,   johon   he   raaka-
aineen  saivat  sisävesistöjen  vai`silt,a  lauttaamalla  paperipuut  sisä-

järvillä ja uittamalla pitkin jokia alas niinkuin sahatukitkin.   Lisäksi
rakennettiin  tavallisesti  i)aperitehdas.   Näin  on  käynyt  es:m.  Porin
seudulla.

Eräs  seikka,  joka   on  vaikuttanut  paperiteollisuuden  keskitty-
miseen,  on  ollut  voimakysymys.    Sellulosa-  ja  paperitehtaat  ovat
suuria   laitoksia,   joitten   käyttövoiman   tarve   on   sen   mukainen.
On  näin  ollen  luonnollista,   että  voimakysymys  tuli  ratkaisevasti
vaikuttamaan  paperiteollisuuslaitosten  paikan  valintaan.   Voimak-
kaat laskujokien kosket olivat tähän tarkoitukseen erittäin sopivat,
ja  niin  syntyikin  niiden  varsille  voimakas  papei`iteollisuus.    Alussa
kosken  voimalla käytetään suoranaisesti tehdaskoneita, mutta myö-
hemmin  on  rakennettu  suuria  sähkövoima-asemia,  jotka  saattavat
tyyd}tttää   koko   jokilaakson   voima-   ja   valontarpeen.     Tämä   on
suuressa  määrin  vaikuttanut  siihen,   että  paperiteo]lisuus  on  kes-
kittynyt   Kyminlaaksoon,   Vuoksen varsille ja Sortavalan seuduille.
Kun   paperiteollisuust`iotteiden  kuljetus  voi  rautateitsekin   tapah-
tua  melko  mukavasti  ja  halvalla,  eivät  kuljetuskustannukset  aseta
esteitä   tehtaiden   rakentamiselle   myöskin    sisämaahan.     Huoma-
tuimmat   tällaiset   paperiteollisuuskeskukset   ovat   Kuopion,   Liek-
san, Mikkelin, Joensuun, Tampereen, Mäntän, Jyväskylän ja  Kajaa-
nin  seuduilla.

Paperiteollisuuden keskittymiseen yleensä samoille alueille, missä
ennestään  oli  voimakas  saha-  tai  muu  teollisuus,  vaikutti  mvöskin

paperiteollisuuslaitosten  rakentamisessa  tarvittava  pääoma.   Saha-
teollisuus on suuressa määrin synnyttånyt ne pääomat, joilla monet
paperiteollisuuslaitokset on pystytetty.   0li edullista perustaa nämä
laitokset   sahojen   yhteyteen  tai  läheisyyteen,   koska   täten   hoito-
kustannukset   voitiin   saada   pienemmiksi.     Nimet   sellaiset   kuin
Ahlström,  Rosenlew,  Gutzeit,  Halla jo  riittävät  osoittamaan,  mikä
merkitys   sahateollisuudella   on    ollut   papei.iteollisuudelle.    Tämä
seikka  on  vaikuttanut  epäilemättä  hyvin  palion  Kuopion,  Varkau-
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den,    Kotkan,    Porin   ja   Kemin   seutujen   paperiteollisuuden   syn-
tyyn.

Vaikka  valmiiden  tuotte.den  kuljetus  ei  vaikutakaan,  niinkuin
edellä  on  huomautet,tu,  samassa  määi.ässä  paperiteollisuuslaitosten

paikan   valintaan,   on   sekin   kuitenkin   otettava   huomioon   näiden
teollisuuksien   keskittymisen   syitä   selvitettäessä.    Onhan   tehtaalle
aina   edullista,   että   se   sijaitsee   lähellä   rautatietä   tai   laivakululle
sopivaa  vesii.eittiä,  sillä  eihän  yleensä  ole  ajateltavissa,  että  suui'ia
teollisuuslaitoksia   voisi   syntyä   etäälle   näistä   liikenneteistä,   siksi
hankalaa  suurten  valmistemääi`ien  kuljetus  sentään  on.   Näin  ollen
on  rautateiden  ja  kanavien  rakentaminen  varinaan  hyvin  paljon
vaikuttanut  paperi-  ja  myöskin  puuteo]lisuuden  syntymiseen  sisä-
vesistöjen   keskittymisa]ueille,  niin  että  varsinkiii  muuLamat  niistä,
kuten  Lieksan  ja  Sortavalan  seudut,  ovat  vasta  rautatien  mkenta-
misen  jälkeen   alk.aneet   muodostua  tällaisiksi   keskuksiksi.

Edellä   esitetyistä   lukusarjoista   myöskin   näkyy,   että   faneeri-

ja rullateollisuutta harjoitetaan pääasiallisesti  Keski-ja  ltä-Suomen
jäi`vialueella.     Nämä    teollisuudenhaarat    ovat    siksi    pieniä,    että
niiden  keskittymisestä  suuremmassa  inäärässä  ei  juuri  voi  puhua.
Tosin  on  Jyväskylän  seut,u  kehittynyt  maan  huomattavimmaksi
faneeriteollisuuskeskukseksi.    Niinikään  on  jonkin  verran  keskitty-
mistä  myöskin  havaittavissa  Kuopion  ja  Soi`tavalan  tienoilla.

Lankarullateollisuutta    taas    harjoitetaan    pääasiallisesti    Kuo-

pion  seuduilla,   Kuopiossa,  Kai.ttulassa  ja  Suonnejoella  sekä  järvi-
alueen,  s. o.  Saimaan  ja  Päijänteen  vesistöjen  etelärannoilla,  Lap-

peella,    Ruokolahdella,    Iitissä,    Nastolassa,    Hollolassa   ja    Heino-
lassa.   Rullateollisuus  onkin  pääasiallisesti  Saastamoinen-,  Kaukas-

ja   Tomator-yhtiöiden   hallussa.   Kuten  tiedetään,  on  koivu faneei.i-
ja  lankarullateollisuuden  sekä  osittain,  ainakin ennen, haapa faneeri-
teollisuuden    i.aaka-aineena.      Keski-    ja     ltä-Suomen    länsipuolen
runsaat,  lehtimetsävarat  ovat  epäilemättä  vaikuttaneet,  että  nämä
teollisuudenhaarat  ovat  syntyneet  juui`i  näille  seuduille.

Se,   että   ne   ovat  juuri   järvialueella   ta:'   sen  reunassa,   johtuu
myöskin  telmillisistä  syistä.    Niiden  raaka-aine  on  nimittäin  käyt-
töön  {\sti   säilytettävä  vedessä  halkeilemisen  estämiseksi  ja  se  käy

päinsä   paremmin   järvien   kuiri   voimakkaiden   virtojen   rannoilla.
Muina    näiden   teollisuudenhaaro].en   keskittymiseen   vaikuttavina
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seikkoina  on  epäilemättä  mainittava  myöskin  edulliset  liikennesuh-
teet,   käyttövoiman  ja  työväen  saannin  helppous.

Kut,omat,eolli,suus.

Koko   kutomateollisuutemme   tuottaa   nykyjään    miltei  yksin-
omaan kotimaisia  markkinoita  varten.   Kun  menekki  näin  pakosta-
kin    on    rajoitettu   ja   kun   ulkomainen   kilpailu   on   voimakas   ja
tämän   teol)isuuden   käyttämä   i`aaka-aine   lisäksi   on   suurimmaksi
osaksi   ulkomaista,   tuntuisi   siltä,   kuin   sen   olojen   pakosta   pitäisi
olla   verraten  kehittymätöntä  ja   heikkoa.    Tutkiessa   kutomateol-
lisuutemme   neljää   tärkeintä   haaraa,    nimittäin   villateollisuutta,

pellavateollisuutta,  puuvillateollisuutta  ja  trikooteollisuutta  havait-
see  kuitenkin  heti,  ettei  niin  ole  asian  laita.    Näiden  teollisuuden-
haarojen  tehtaista  päinvastoin  useat  ovat  sellaisia,   että  ne  hyvin

pystyvät vetämään vertoja  suurimmillekin  puu-ja  paperiteollisuus-
laitoksillemme.    Niinikään  toteaa  tällöin  sen  omituisen  seikan,  että
koko  tehdasmainen  kutomateollisuutemme  muutamia  vähäarvoisia

poikkeuksia   lukuunottamatta   on   maan   länsiosassa.     Varsinaista
keskittymistä  täällä  ei  kuitenkaan  tapaa  muualla  kuin  Tampereen,
Turun  ja  Vaasan  seuduilla.   Tosin  on  kutomatehtaita  myöskin  Hä-
meenlinnan   ympäristöllä,   s. o.   Forssan  ja  Orimattilan   välimailla,
kolmisen  tehdasta   Tammisaaren  ja   neljä   Porin  seutuvilla,   mutta
ne  ovat  niin  hajallaan,  että  keskittymisestä  ei  näillä  seuduin  jnuri
voi  puhua.

Tärkein  näistä  kutomateollisuuden  keskittymisalueista  on  Tam-

pei`een  seutu,  johon  kuuluvat  Tampere  ja  Pohjois-Pirkkala.   Tam-
pereen   tehdasmainen   kutomateollisuus   juontaa   alkunsa   jo   viime
vuosisadan  alkupuolelta.   Silloin  syntyi  nimittäin  Finlaysonin  puu-
villatehdas   Tammei`kosken   partaalle.    Skotlantilainen   James   Fin-
layson   oli   keisarillisen   manufaktuurilaitoksen   johtajana   Kolppa-
nassa  lnkerinmaalla.   Käytyään  1819 maassamme hän ryhtyi  suun-
nittelemaan    suurta    Aleksandrovin   tehtaiden   mallista   teollisuus-
laitosta  Suomeen.   V.  1820  keisari  allekii`joitti  hänelle  erikoisoikeus-
kirjan  valimon,  konepajan,  hienomman  metallimanufaktuurin  sekä

pellavan,   villan ja puuvillan  jalostuslaitosten  perustamista  varten,
jossa    Finlaysonille    vakuutet,tiin    laajoja    tullivapauksia,    vapaat
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koskipaikat tai`peellisine tehdastontteineen ja lisäksi Suomen valtion-
varoista  30 000  ruplan  koi`oton  laina.    Mutta  hän  joutui  suunnitel-
miansa  toteuttaessaan  suuriin  i'ahallisiin  vaikeuksiin,  niin  että  val-
tion täytyi astua väliin estämään vai`arikkoa.   Vuoi`itoimen päällikkö
N.  Nordenskiöld matkusti paikalle ja esitti tarkastuksensa tuloksena,
että Finlaysonille myönnettäisiin 36 000 seteliruplan lisälaina,  mutta
että  Finlayson  jättäisi  metalliteollisuuden  ja  ryhtyisi  harjoittamaan
vain  kutomateollisuutta.    Finlayson  otti  neuvon  varteen,  ja   1828
alkoivat hänen tehtaassaan työskennellä villan ja puuvillan kai`staus-

ja  kehi`uukoneet  sellaisella  menestyksellä,  että  muutaman  vuoden
päästä   myytiin   Tampereen   puuvillalankoja   ympäri   Suomen,   vie-
tiinpä  niitä   Pietai.iinkin.   V.   1835  Finlayson  möi  tehtaansa  henki-
lääkäi`i  Y. A.  Rauchin  ja  tallinnalaisen  kauppiaan  K. S. Nottbeckin
muodostamalle    yhtiölle.     Nyt    alettiin    tehtailla    suurisuuntainen
uudistust}7ö,  jota  seui`asi  ripeä  kehitys.   V.  1840  oli  tehtaissa  käyn-
nissä   36   esikonetta,   20   kehruukonetta   ja   50   kangastuolia.     Sen

jälkeen  on  tehtaita  vuosien  kuluessa  edelleen  laajennettu,  niin  että
niistä   on   kasvanut   maamme   suurin   teollisuuslaitos.1)     V.    1856

perustivat  maanviljelysneuvos  G. Wasastjerna  ja  insinööri  A. Törn-
gren  Tammerkosken  yläjuoksun  itäiselle  pai.taalle  pellavatehtaan,
joka  1861 joutui Tampereen pellava-ja i.autateollisuus Oy:n haltuun,
minkä  osakkeet  miltei  kokonaan  olivat  edellä  mainituilla  pei`usta-

jilla.   Tehdas työskenteli vaikeissa  oloissa  aina vuoteen  1883,  jolloin
se   paloi,    mutta    pääsi   kuitenkin   uudelleeni.akentamisen   jälkeen

paremmin  jaloilleen  ja  on  sittemmin  kehittynyt  yhdeksi  maamme
suui`tehtaita.    Vähän    aikaisemmin,    nimittäin    1851,    perustettiin
H.  Lljeroos   Oy:n   villakehi`uutehdas   ja   värjäyslaitos,   jotka   1896
uusittiin aivan perinpohjin. Tampereen vei`katehdas syntyi siten, että
A. J.    Fi`ietsch    siirsi    `1858    Tammerkosken    vasemmalle    i`annalle
rakennuttamaansa    4-kerroksiseen    tehdasi.akennukseen    maahei`ra
G. v. Willebrandin     1797     Jokioisiin    rakentaman2)     verkatehtaan
koneet.    Tehdas   joutui   kuitenkin   pian   taloudellisiin   vaikeuksiin,

pidettiinpä   sitä jonkin  aikaa  käynnissä  valtion laskuunkin,  kunnes
se  1869 joutui  nykyiselle  yhtiölle,  jonka  toimesta  se  on  kehittynyt,
niin että se nykyjään on maamme suurimpia verkatehtaita.   V.  1897
-   --TT-iMFI==FT-   KoVERo..   Suomen   kotimarkkinateotlisuus,  sS.   278-282.

2)   ViLHo  ANNALA:    e.m.t.,ss.    264-270.
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muodostivat    kauppaneuvos    A. Sommer,    insinööri    P. A. Sharples

ja   kasööri   J.  Kuiiiainen   Tampereen   Puuvillateollisuus  Oy:n,  joka
1899  rakensi  Lapinnienieen  puuvillakehräämön  ja  kutomon,  mistä
usciden   laajennusten   jälkeen   on   kasvanut   tuotantoonsa   nähden
Finlaysonin  jälkeen  suurin  i)uuvillatehtaamme.    Näiden  lisäksi  on
vielä  mainittava  varsin  huomattava  F. Klingendahlin  verkatehdas,

joka   1894   perustettiin   Pyynikille   ja   muodostett,iin   osakeyhLiöksi
1900.1)   Paitsi  Tampereen teollisuuslaitoksia.  on Pohjois-Pirkkalassa
toiminnassa  v.   1924   perustettu   Nokian   kutomo-  ja   värjäys   Oy:n

puuvillatehdas.
Mitä trikooteollisuuteen tulee, on se kauttaaltaan paljon nuorcmi)i

teollisuudenhaara   kuin  edellä esitetyt.   Ennen sotaa oli  maassainme
vain  ani  harvoja  trikootehtaita,  mutta  sota-ajaii  jälkeen  on  tämä
teollisuudenhaara    alkaiiut    rii)eästi    kchittyä.    Niiiipä   Tainpereeri
15:sta  ti`ikootehtaastå  oli  vain  /i  ennen  sotaa  oleinassa,  yksi  perus-
tettiin  sota-aikana,1915, ja  4.0  vasta  sota-ajanjälkeen.   Vanhimmat

ja  suui.immat  Tampereen  ti`ikootehtaista  ovat  Tainpereen  kutoina-
teollisuus  Oy:n,  i)erustettu  1897,  Oy.  Suomen  Trikootehtaaii,  1903,

ja Oy. Tampereen trikootehtaan,1907, tehtaat.  Alueen koko kutoma-
teollisuus   m`iodostui   1926  seuraavanlaiseksi:

Käyttö-           Tuotannon

Teollisuuslaj i             Tehtaita

Villatehtaat......5
Pellavatehdas......1

Puuvillatehtaat....3
Trikootehtaat......15

Volma,
Työväkc.ä                  hv.

1452                    1840

1075                   `2 700

3 533               10 803
931                     400

arvo'
1_000   mk.

71139.0

41619.5

168 446.3
57  978.5

Yhteensä     24 6 691.                 15 743                339183.3

Pienehkö ja jonkin  verran  hajanainen  kutomateollisuuden  keskit-
tymisalue  on  muodostunut  Etelä-Pohjaninaalle,  Vaasan  seuLuville.
Se käsittää Vaasan,  Oravaisten ja Jepuan.  Alueen teollisuustoiminta
näkyy   seui`aavasta:

1)   E.  E.  KA[LAN   artikkelit.  T!.e/osana*jr/.a  JV,  S.1102  ja  JX,  ss.   1198 --

1204.
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Teollisuuslaji                     Tehtaita       Työväkeä

Villatehtaat   . . .
Puuvillatehtaat
Trikootehtaat    .

Käyttö-           Tuotannon
voima,                   arvo,

hv.                     1000  mk.

2                   376                   803                 17 551.8
2                  994               2 906                50126.7
3                      98                      67                   3 762.6

Yhteensä       7               1468  `           3 776                71441.i

Tämän  alueen  huomattavin  teollisuuslaitos  on  Vaasan  puuvilla-
t6hdas,  jonka   1857  perustivat  kauppaneuvos   A.  A.  Lev(.in  ja  insi-
nööri J. Bolinder.   Aluksi rakennettiin kehräämö, jossa työt alkoivat
1859,   sittemmin   1868   kutomo,   1869   värjäämö   ja   valkaisulaitos
lanlmja ja  1870 kankaita varten.   Myöhemminkin,  varsinkin  1873-
1874, on tehdasta laajennettu, niin että se nyt on maan  suurimpia.1)
Oravaisten teollisuudella  on  vanhat juurensa.   Jo  1700-1uvun  alussa
tännekin   perustettiin   masuuni   ja   kankirautapaj.a,   joka   viimeksi
mainittu oli toiminnassa vuoteen 1891.   Nyt on niiden paikalla  1880-
1uvun puolivälissä  perustettu Oi`avaisten villatehdas, joka valmistaa
erilaisia  sarkoja.  villahuopia,  villakankaita  ja  lånkaa.    Tehdas  on
viidenneksi  suurin  maassamme.   Jepuan villakehruutehtaan  rakensi
1881  alkujaan  shoddytehtaaksi  C. J. v.  Essen.   V.  1895  rakennettiin
lisäksi villakehräämö ja 1905 kutomo.2)

Jotenkin   yhtä   vähäistä   on   kutomateollisuuden   lmskiLtyminen
Tui`un seuduil]a, s. o. Turussa, Maai`iassa ja Liedossa.   Tehdasmainen
kutomateollisuus   tällä   alueella   on   vanhinta   maassamme,   sillä   se

juontaa   alkunsa   jo   1700-luvun   alkupuolelta.     V.   1738   nimittäin
perustivat   värjäri   Esaias   Vechter   ja   kauppias   Rungen   Turkuun
ensimmäisen    verkamanufaktuurin    ja     n.    1740    tamppilaitoksen
Liedon Littoisiin, ].onka Myllypuron vesi oli erittäin sopivaa kankai-
den  vanuttamiseen.  Tämä  laitos  vietti  kituvaa  elämää  ja  vaihtoi
pai`iin otteeseen omistajaa, kunnes se lopulta vararikon takia lopetti
kokonaan toimintansa.   Mutta Littoisten tamppimylly jatkoi uudelle
omistaj alle  siirryttyäänkin  toimintaansa  laajentuen  vihdoin  tohtori
C.  L.  Hjeltin   toimesta   täydelliseksi   verkatehtaaksi   1823,   jolloin
yritys  samalla muodostettiin yhtiöksi.    Jonkin  ajan  kuluttua  alet-

1)   MARTTi   KovERo:    e.m.t.,  S.  303.
2)   L9zmmcnm¢o  T'JJ,    ya}aLs¢n  jd.dnL,  ss.  220-221  ja  234.
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tiin  tehdasta  uudistaa:    1847  hankittiin  uusi  karstauskone  ja  uusi-
mallinen  kehruukone,  1850  ostettiin  toinen  vielä  suurempi  kehi.uu-
kone   ja   lisättiin   kangaspuiden   lukua.    V.   1852   tehdas   kuitenkin
taloudellisen  ahdinkotilan  tähden  myytiin  ruotsinmaalaiselle  C. U.
Frietschille,   joka    1852-1856   pani   siinä   toimeen   perinpohjaisia
uudistuksia.    Mutta   kustannukset  tulivat   kuitenkin   liian   kalliiksi

ja  lisäksi  menekki  pys}7i  heikkona,  niin  että  liike  joutui  vararikko-
tilaan  1863.  Huutokaupassa  1864  joutui  tehdas  saksalaissyntyiselle
Louis  Schnittille,  joka  muodosti  sen  Littois  Fabriksbolag-nimiseksi

yhtiöksi.   Teollisuusyrityksiä perustettaessa käy usein, että yritysten
perustajat  joutuvat   vai`arikkoon, sen tähden että pei`ustamiskustan-
nukset, menekin  ollessa  alussa  heikon,  tulevat  liian  suuriksi ja  vasta
heidän  seui`aajansa  menestyvät. Niin kävi tässäkin. Tehdas  menestyi
hyvin molempien Schnittien, isän ja pojan, aikana.   Sitä uudistettiin
ja sen tuotteilla oli hyvä menekki.  V.  1899 muodostui nykyinen Lit-
tois  Ab.,  jonka  toimesta  tehdas  on  edelleen  kehittynyt,  niin että se
nyt  on  maan  suui`impia.l)    Toinen  alueen  huomattavista  kutoma-
tehtaista  on John  Barkeroy:n puuvillatehdas ja kehi`äämö. Tehtaan
perusti  4843 englantilaissyntyinen John  Barker.   Hän oli eni]en ollut
Finlaysonin   palveluksessa   Tampereella   ja   muutti   1842   Turkuun.
V.    1845   oli   hänen    tehtaansa   jo   käynnissä,   jolloin   siinä   oli   4
kai'staus-  ja  4  kehruukonetta.    V.  1851  hän  muodosti  sen  yhtiöksi
ottaen  yhtiökumppanikseen  kemisti  L. E. Stigzeliuksen.    Kun  Bar-
ker  1854  kuoli,  joutui  tehdas  kokonaan  Stigzeliukselle.    Tehdasta
laajennettiin  1857,  jolloin  siihen  liitettiin  puuvillavärjäämö  ja  val-
kaisulaitos.   V.  1889 muodostettiin se  John  Barker  &  C:o jälkeläiset-
nimiseksi yhtiöksi.   Tällöin  alettiin tehtailla  suui`enmoinen  uudistus-
työ,  kutomo  i.akennettiin  1891,  voima-asema  1899 ja  uusi  5-kerrok-
sinen  kehräämörakennus  1902.   V.  1906 uudistettiin lopulta kutomo-
kin.    Sitä  varten  ostettiin  uusi  tehdasrakennus  ja  kutomokoneiden
lukumääi`ää  lisättiin  tuntuvasti.    Tehdas  on  vielä  myöhemminkin
huomattavasti  kehittynyt9).

Kolmas   huomattava   kutomateollisuuslaitos   on   Turun   |Verka..
tehdas  Oy.    Sen  alkuna  on   1874  perustettu Multavierun Oy.,  joka

1)    YR]ö   KosKELAiNEN:    £j!£ojs!en   vGrÅoceh!aan  hri!orja,  ss.    129-135

162-167,180-187.
2)  Trade and ir.dustru  of  Fir.land, SS. 351-354.
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toimi  alituisissa  taloudellisissa  vaikeuksissa,  kunhes  teki  vararikon
1886.   Liikkeen sai nyt haltuunsa edellä mainittu yhtiö.   Mutta teh-
das  ei  menestynyt  hyvin  riytkään.   Vasta;  kun 1893 ryhdyttiin tar-
molla    asiaan,   rakennettiin   lisää   i`akennuksia,   uusittiin   koneisto

perinpohjin,   ljsättiin  koneiden lukua  huomattavasti,   pidettiin  ver-
kateollisuuden   suhdanteita   tarkoin   silmä)lä  ja  hankittiin tehtaan
tuotteille  parempi  menekki, alkoi yritys menestyä paremmin, vaikka
se  kaikesta  huolimatta  onkin  jäänyt  verraten  vähäpätöiseksi 1)

Huomattavin  Tui`un  trikootehtaista  on  toiminimi   lda   Schutt.
Sen perusti 1900 schleswigiläinen J. J. Schtitt.   Laitos oli alussa aivan
vaatimaton käsityöliike,  mutta  kasvoi vuosien  kuluessa, niin että se
nyt  tuotantoonsa  nähden  on maan  suurimpia.   Koko  Turun  seudun
kutomateollisuuden  valaisemiseksi  esitettäköön  seuraava  asetelma :

Teollissuuslaji                  Tehtaita     Työväkeä

Villatehtaat        ......             2                  534
Puuvillatehdas       ....             '1                  905
Trikootehtaat    ......             4                   '105

Käyttö-           Tuotannon
voima ,                arvo,

hv.                  4000  mk.

1635                30132.6
4  674                45 437.o

22                   5  202.7

Yhteensä     7               1544 3 331                80  772.3

Kutomateollisuuden   keskittymisen   voimakkuutta   valaisee   ha-
vainnollisesti  seui.aava  asetelma,  jossa  eri  keskittymisalueiden  teol-
lisuusluvut  esitetään  prosentteina  koko  maan  kysymyksessä  olevan
kutåmateollisuuden  vastaavista  luvuista:

Kesk ittymisalue           Työpaikkoja    Työväkeä

Vaasan           seutu     ..             8,6                     9.7
Tampereen      „           ..           29.7                  44.3
Turun                 „            ..              8.6                   `10.2

Käyttö-      Tuotannon
voima               ai.vo

11.3                           9.5

47.o                     45.3

9.9                      10.8

Yhteensä          46.9                   64.2                  68.2                  65.6
Muilla  seuduilla           53. t                   35.8                   31.8                   34.4

1)   KotirrLaisen  teol,l,isuud,en  a,lbumi,  sS.  377-378.
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Saadaksemme .yleiskuvan  puheenalaisten  eri  teollisuuksien  kes-
kittymisen    voimakkuudesta   havainnollisemmaksi   esitämme   vielä
seuraavat  suhdeluvut,  joista  näkyy,  paljonko  kunkin  alueen  villa-,

puuvilla-.ja  ti`ikooteollisuuden  tuotantoarvo  teki  prosenteissa  koko
valtakunnan  vastaavien  teollisuuksien  tuotannon   arvosta:

Keskittymisalue                            Villatehtaat        Puuvillatehtaat          Trikootehtaat

Vaasan seutu
Tampei.een   „
Turun

7.3                                13.2                                    4.3

29.7                             44.3                             66.9

12.6                                  11.9                                     5.9

Yhteensä           49.6                          69.4                          76. 4
Muilla  seuduilla           50.4                           30.6                           23.6

Näistä  luvuista  käy  ilmi  ensil{sikin,  että  villateollisuus  on  kes-
kittynyt  heikoimmin,  trikooteollisuus  voimakkaimmin,  ja  toiseksi,
että  Tampei`een  seudun  rinnalla  muut  keskittymisalueet  ovat  var-
sin  vaatimattomat.    Tämän  seudun  keskeinen  asema   kutomateol-
lisuudessa  muodostuu  vielä  ilmeisemmäksi,  kun  otetaan  huomioon,
että  tehdasmaista  pellavateollisuutta  ei  ole  lainkaan  muualla  kuin
Tampereella.

Edellä  on  esitetty  ne  alueet  maassamme,  joilla  kutomateollisuu-
den  keskittymistä  on  havaittavissa,  ja  valaistu  tätä  ilmiötä  ja  sen
kehittymistä  esittämällä  alueiden  edustavimmat  tehtaat  sekä  pää-

piirteittäin  niiden  vaiheet.   Alussa  jo  todettiin,  että  meillä  kutoma-
teollisuus,  muutamia harvoja vei.raten vähäarvoisia tehtaita lukuun-
ottamatta,  on  syntynyt  maan  länsiosaan.   Nyt  kysymme:  mikä  on
aiheuttanut   kutomateollisuuden   keskittymisen  lähinnä   juuri   yllä
esitetyille seuduille. jotka kaikki,  niinkuin aikaisemmin  on mainittu,
olivat  Länsi-Suomen  alueella?

Epäilemättä  kaikkein  eniten  on  tähän  vaikuttanut  hallituksen
teollisuuspolitiikka.     Niinkuin   aiemmin   jo   on   osoitettu,   synnytti
merkantilistinen    talouspolitiikka    maamme    vanhimman   tehdas-
teollisuuden,   nim.   met,alliteollisuuden.    Nimenomaan   1700-luvulla

johtavien  valtiomiesten  ei.ikoisen  huolenpidon  esineenä  oli  myöskin
kutomateollisuus, jota erikoisesti suosittiin.1)   Kun Turku oli tällöin
maan  tärkein  kauppa-   ja  teollisuuskaupunki,  ei  mikään  ollut  luon-

L)   ViLHo  ANNALA:    e.  m. t.,s.153  ja  seui..  sekä  s.  325.
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nollisempaa,  kuin  että  hallituksen  pyrkimykset  löysivät  hedelmäl-
lisen maapei`än juui`i täällä, jossa  entuudesta  oli teollisuustoiminnan
kautta saatua kokemusta ja yritteliäisyyttä ja jossa  kauppa  oli syn-
nyttänyt  i`unsaimmin  pääomia.   Niinpä  pei`ustettii.nkin  tänne  vähi-
tellen  useita  pieniä  vei'ankutomoita,  joista edellä mainiti.u  Vechterin
verkatehdas ja tamppimylly oli mainittavin.   Vaikka tämä kutoma-
teollisuus  kaikista  hallituksen  auttamistoimenpiteistä  huolimatta  ei
kohonnutkaan   loistosaavutuksiin,  vaan  vajosi  aika  ajoin  käsiteol-
lisuuden  asteelle,   kehitti  se  kuitenkin  ammattitaitoa,  joka  hedel-
möitti  käsiteollisuutta.   Tämän  kautta  tehdasmaisen  kutomateolli-
suudeii hari`astus säilyi aivan kuin verissä  seudulla ja vei yhä uudes-
taan ja  uudestaan yrit,tämään  tehdasteollisuutta.   Varsin  sattuvana
esimerkkinä  tästä  ovat  E. G. v.  Willebrandin  perustama  Jokioisten
verkatehdasl)   ja   myöhemmin     Littoisten   verkatehtaan   vaiheet.
Tehdasyrittäjät    nimenomaan   1800-luvu]la   säännö]lisesti   epäonnis-
tuivat ja menettivät omaisuutensa. Mutta kun tehtaat lopulta rupesi-
vat kannattamaan,  seurasivat uudet yrittäjät  esimerkkiä. Näin syn-
tyi uusia  teollisuuslaitoksia  vanhojen viereen,  sillä  täten  voitiin  pai`-
haiten  saada ammattitaitoista työväkeä.

Mutta mei`kantilistishenkinen talouspolitiikka  ei ole synnyttänyt
ainoastaan  Turun  seudun  kutomateollisuutta,  vaan  sillä  on  ollut
määräävä vaikutus myöskin Tampereen kutomateollisuuden syntyyn
ja kehitykseen.   Edellä on jo puhuttu niistä suoi.anaisista hallituksen
toimenpiteistä,   joiden   tuloksena   oli   Finlaysonin   puuvillatehtaan
syntyininen.    Mutta   paljon   enemmän  vaikutti  keskittymiseen  se,
ett,ä  Tampere  sai  vapaakaupunkioikeudet.    Vaikka  etäisyys  meren
rannikosta  korottikin  kuljetuskustannuksia,  korvasi raaka-aineiden
tullivapaa maahantuonti kuitenkin monin verroin tämän ja vaikutti,
että  kutomateollisuuden, varsinkin  puuvillateollisuuden,  tuotanto-
kustannukset  täällä  muodostuivat  paljon  alhaisemmiksi  kuin  muu-
£illa.   Juuri tämä sai yrittäjän toisensa jälkeen perustamaan tehtaan-
sa Tamper.eelle.   Erikoisesti kuvaavia ovat Tampei`een verkatehtaan
syntymisvaiheet: Jokioisten verkatehdas lakkautettiin ja sen koneet.
niinkuin   edellä   on   mainittu,   siirrettiin   Tampereelle   perustettuun
l ehtaaseen.

1)   ViLHo   ANNALA:  e. m. t.,  sS.  26L274.
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Toisena   kutomateollisuuden   keskittymiseen   vaikuttavana   tär-
keänä  tekijänä  on mainittava  käsi-ja kotiteol]isuuden  raaka-aineen,
s.  o.  lankojen    tai`vc.     Merkantilistisen  talouspo]itiik-an   luoma   teh-
dasmainen     kutomateollisuus   vajosi    1700-luvulla   suurelta    osalta
käsitvön   asteelle.   sen   takia,   et,tä   suui.tuotantoa   vai.ten   ei   saatu
riittä-västi  lankaa. ')     Kun  käsityö  1800-luvulla  yhä  oli  niin  voiina-
kasta,   että  Turun   käsityöläism:starit,  lähettivät  kankaitaan  ulko-
maillekin,    vai`sinkin    Pietariin,9)      kasvoi   lankojen    menekki    yhä
suui`emmaksi.    Lisääntynyttä  kysyntää  voitiin  vain  tehdasmaisella
tuotannolla  tyydyttää.    Niinpä   tehtaat   olivatkin   alussa,   niinkuin
edellisestä    on   kä}'n}'t    selville,    miltei    kauttaaltaan    kehrääinöjä;
kutomot   perustettiin   myöhemmin.    Näin   toiselta   i}uolen   käsit}'ö,
toiselta    puolen    kotikudoiita    takasi   tehdasteollisuuden    tuot,teille
menekin   ja   sai   sen   syntymään   lähinnä   sel]aisille   seuduille,   joissa
langan k}rsyntä oli suurin.   Jos Turun seutu oli tärkeä käsityökeshs,
olivat  lläme  ja  Etelä-Pohjanmaa  kehittäneet  kotikudonnan  iny}'ii-
tiäkin  varten.   Tosin  on huomautettava, että mikään tehdas ei jäänyt
tyydyttämään  vain  paikamsia  tarpeita,  vaan  tehdaslangan  käyttö
levisi  nopeasti  ympäri  maan,  niinkuin  Finlaysonin tehtaasta  puheen
ollen   mainittiin.

Keskittymiseen  on  vaikuttanut jossain  määrin  myöskin  voiman.
saantikys}'mys.   Syntyiväthän Tampereen tehtaat, mikäli tilaa riitti,
Tammerkosken   partaalle.    Nokian   puuvillatehdas   Nokian   kosken

ja Jepuan villatehdas Lapuanjoessa olevan  Mjölnarforsin rannalle.  3)
Pellavat,eollisuutta  edustaa  maassamme  vain  yksi  tehdas,  nimit-

täin  Tampereen  pellavatehdas,  johon  seikkaan  jo  edellä  viitattiin.
Sen  perustaminen  Tamperelle  johtui,  paitsi  edellä  esitetyistä syistä,
ensi sijassa siitä,  että läheisestä ympäristöstä  oli saatavissa i`unsaasti
raaka-ainetta.    I]äme  on  ollut  vanhoist,a  ajoista  asti  maan  ensim-
mäinen  pellavanviljelysseutu.

Mitä  ti`ikooteollisuuteen  tulee,  on  sen  keskittymiseen  näille  alu-
eille  suurelta  osalta  ollut  syynä  niinikäään  i`aaka-aineiden,  s.o.  1an-
kojen saanti, mikä näkyy siitä, että vanhimmat ja suurimmat trikoo-

1)   ViLHo   ANNALA:    e.m.t.,    S.   272.
2)   MARTTi   KoVERo:    e.  m.  t.,  SS.   275-276.
9)    E. E.   KA.iLAL..  Jepuan  villar.kehruutehdas.  |Tietosanakiria  llI,S.1861.)
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tehtaamme ovat samalla paikkakunnalla kuin kehrääihötkin.   Tässä
on   siis   toinen   teollisuus   ollut   toisen   keskittymisen   aiheuttajana.

Nahhaieolli,8wus.

Tehdasmainen  nahkateollisuus  on  meillä  vei.raten  nuorta.   Tosin
syntyi   1700-luvun   puolivälissä   ja   loppupuoliskolla   pääasiallisesti
Lounais-Suomeen,  kuten Turkuun,  Kakskertaan ja  Halikkoon,  sekä
|isäksi   lie]sinkiin  ja   Loviisaän  käsityöpajoja  laajempia   nahkateh-
taita 1)   ja   niinikään   Tampereelle   eräs   nahkatehdas   1820-luvulla,
mutta   ne  joko   lakkasivat  tai   muuttuivat   käsityöpajoiksi.    Tämä

johtui  siitä,  että vuoden  1774 asetus  määräsi  käyttämään  nahkojen
parkituksessa  yksinomaan  tammipai`kkia  ja  että  käsiteollisuuden ja
Venäjän   kilpailun   tähden   tehdasteollisuus   ei   kannattanut.     Kun
edellä  niainittu  asetus  1859  kumottiin  ja  samana  vuonna  annettu
asetus  kauppasuhteista  Venäjän  kanssa  oli  maallemme   edullinen,

pääsi    tehdasmainen   nahanvalmistus   meillä   uudelleen   alkuun. 2)
Tehdasmainen  jalkine-,   satulasepän-   sekä   laukku-  ja  salkkuteolli-
suutemme  sen sijaan  on  aivan  nuorta,  vasta  kolmena viime  vuosi-
kymmenenä   syntynyttä.    Mutta   alkuun   päästyään   kaikki   nämä
nahkateollisuuden haarat  rupesivat  nopeasti  l"hittymään,  niin  että
ne  pian  muodostuivat  oikeaksi  suurteollisuudeksi.    Erittäin  valai-

`     sevan  kuvan  nahkateollisuuden  tärkeimpien  haarojen,  s. o. nahka-

ja   jalkinetehtaiden   1%hityksestä   vuodesta   1909   läht,ien   antavat
seuraavalla   sivulla   olevat  lukusarjat:3)

Tutkiessa    näiden    teollisuuslaitosten    alueellista    sijoittumista
havaitsee, että nahka-, jalkine-, satulasepän-sekä laukku-ja salkku-
tehtaita on ympäri maan, varsinkin kaupungoissa,  mutta että vai'si-
naista  nahkateollisuuden  lmskittymistä  on todettavissa  vain  Helsin-

gissä,  Tampereen  ja  Porin-Rauman  seuduilla  sekä  Oulussa.
Nahkateollisuuskaupunkina  Helsinki  on  verraten  vähäpätöinen,

ja  sen  n}rkyinen tehdasmainen  teollisuus  on  iniltei  kokonaan  synty-
nyt   vasta   sota-aikana   tai   sen   jälkeen.    Ainoa   toiminnassa  oleva
nahkatehdas,  joka on syntynyt ennen sotaa, on Nahkatehdas Feniiia,

1)   ViLHo   ANNAi,A:   e.  m.  t.  ss.  412-413.
2)   MARTTi    KovERo:   e.  m.  t. ss.  361-364.
3)   Suomen   Aart¢s!o.   Teksti,   s.   195.
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Vuonna

1909
1913
1915
1917

1919
1921
19231 )

1925
1926
1927

Raaka-ainei-         Tuotannon

Tehtaita        Työväkeä
den  arvo,
milj.  mk.

al,VO'

milj.   mk.

EmE
2.8          12.6             2.3

6.i          19.8            9.6

17.9          33.3         26.5

31.5         48.7         47.4

56.5         99.2         81.9

140.i      183.4      198.7

128.3      168.5      224.7

148.7      178.i      243.i

150.6      165.7      249.i

166.7      180.0      266.8

pei.ustettu   1911.    Kenkätehtaista,   joista   inelkein   kaikki  on  perus-
tettu vuoden  1918 jälkeen,  ovat  huomatuimmat  Oy. Valven kenkä-
tehdas,  Helsingin  Kenkätehdas  Oy. ja  Mantei.een  kenkätehdas  Oy.
§ekä  salkku-  ja  laukkutehtaista  U. Schwai`tzin  tehdas,  perust.  1913.
Helsingin  nahkateollisuus  v.  1926  näkyy  seuraavista  luvuista:

Tuotan-
Käyttö-     non ai`vo,

Tehtaita   Työväkeä  voima,hv.1000  mk.Teollisuuslaji

Nahkatehdas      .
Jalkinetehtaat..............
Salkku-   ja   laukkutehtaat ......

13             21             3 674.9
358           165           23  614.9

64               4            5 369.5

Yhteensä 435          190          32 658.6

Maan   suurin  nahkateollisuuskeskus   on  Tampereen   seutu,   s. o.
Tampere,  Pohjois-Pirkkala,  Orivesi  ja  Juupajoki.

Alueen vanhin ja  iiiyöskin suurin nahkatehdas  on  J. N. Salmisen
nahkatehdas  Tampereella.   Sen  perusti  1884  nuoi`i  koi`pilahtelainen
nahkurinsälli   J.  N.   Salminen.    Tehdas  kehittyi   sitten  vuosi  vuo-

1)  Tällöin   poistettiin=teollisuustilastosta  joukko   mitättömiä  nahka-  ja  jal-

kinetehtaita.
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delta ja on suorittanut uraa uurtavan työn nahkateollisuudessamme
varsinkin  n. s. krominahan  valmistuksen  alalla.   Saatuaan  tietää  jo
1893   tällaisen   nahan  valmistuksesta  Amerikassa  ryhtyi  yi.itteliäs
tehtailija   kokeilemaan   sen   valmistusta   täälläkin   sillä   tuloksella,
että  jo   1905  tehtaalla  valiiiistettiin  varsin  laatuunkäypää   kromi-
nahkaa.    Nyt  ryhdyttiin  tehdasta  laajentamaan  ja   siihen  hankit-
t,iin  monenlaisia  alaan kuuluvia  koneita.   Tuotanto  kohosi,  niin  että

päällisnahan  valmistus  4912  oli  100  nahkaa  päivässä.    Kun  maa.il-
niansota  sitten  puhkesi  ja  edul]isct  Venäjän  mai`kkinat  avautuivat,
valmistettiin  tehtaalla  1915-1916  päivittäin  jo  400  nahkaa.   Myö-
hemmin, kun tehdaslaitos kokonaan uusittiin, on tuotanto kasvanut
moninkertaiseksi  tästä,  niin  että  se  nyt  on lähinnä  suurin  maan-Lme
nahkatehtaista.1)

Vielä  voiinakkaammin  kuin  nahanvalniistus  on  jalkineteollisuus
keskittynyt  Tampereen   seudulle.    Sitä,   että  yritteliäisyyttä  juuri
tällä alalla tässä »suutai`ien kaupungissa» on ol]ut, runsaasti, todistaa
se,  että  4904-1925,  siis  kahden  vuosikymmenen  aikana,  47  yrit-
täjää   teki  maistraatille  ilmoituksen  aikomuksestaan ruveta harjoit-
tamaan tehdasmaista kenkien valmistusta ja että 24 näistä on onnis-
tunut   aikomuksessaaii. 2)     Suurimmat   ja   huomatuimmat   näistä
jalkinetehtaista   ovat   Aaltosen,   Attilan,   Hyi)pöseii   ja   Tampereen
keiikäteol]isuus   Oy:n   tehtaat.    Aaltosen   kenkätehtaan   alkuna   oli
silloisen suutarin Emil Aaltosen 4896 llattulaan pei`ustania suutariii-
työpaja,  jossa   1899  alet.tiin  käyttää  myöskiii  työkoneita.    V.  1905
muui,ti   Aa]tonen   tehtaansa   Tampereelle,   jossa   se   alkoi   nopeasti
kehittyä,  niin  että  1914-15  oli rakennettava  uusi laajempi tehdas-
laitos  kaikkine ajanmukaisine koneineen, joiden avulla tehtaan tuo-
tanto   voi   nousta   3 000:een   keikäpariin   päivässä.    Tehdas   onkin
nykyjään  alallaan  maan  suurin 3).    Attilan  jalkinetehtaan  perusti
1902   aluksi   Nokialle  tehtailija  A.  K. Attila.   Tehdas  valmisti  e,nsin
kengänpäällisiä  ja  oli  alallaan  ensimmäinen  maassamme.    Kun  ser
sitten   1906   muutettiin   Tampereelle,   laajennettiin   se  täydemseksi
kenkätehtaaksi.    V.1908   hankittiin   uudenaikaiset   ainerikkalaiset

Aikakauslehti    i),9ztomen    na)AAa-   /'o,  AcnAö.CcoZZ;.sr4ws»  1924,  ss.  60-62.

„                  1926,  ss.140-14l.
„                    4924,   s.  43.
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koneet   ja   liike   muutettiin   osakeyhtiöksi.     Raaka-aineen   saannin
turvaamiseksi   jatkuvasti   liitettiin   1909   liikkeeseen   nahkatehdas,

jossa  valmistetaan  sekä  päällis-  cttä  pohjanahkaa.   Tuotanto  kohosi
nopeasti,   niin   että   laajennuksiin   täyt}7i   edelleen   i`yhtyä.     Niinpä
i`akennettiin   1915   uusi   6-kerroksinen  tehdasrakennus  ja   1919  ]aa-

jennettiin   nahkatehdasta   lisäämällä   siihen   erityinen . hienonahka-
osasto,  joten  tultiin  aivan  riippumattoiTiiksi  `'iei.aista  nahan  tuotta-

jista.   Näin  on tehdas vuosi vuodelta  kehitt}rn}'t ja  on  tuotantoonsa
nähden  n}'t  Aaltosen  kenkätehtaan  jälkeen  suurin  maassamme.1)
Valt,avaksi   suurtuotantolaitokseksi   muodostui   inyöskin   Hyppösen
kenkätehdas,   jonka    pepustaja   on   tehtailija   V.  H}-ppönen.     Kun
tehdas   1910  syntyi,  oli   se  hyvin  vaatimaton,  valmistuskin  käsit,ti
vain seitsemän  eri tavaralajia.   Liike muutettiin  1912  osakeyhtiöksi,

ja   kun   sitten   t,uli   sota-aika,   jolloin   ulkomainen   kilpailu   lakkasi,
alkoi  tehdas  nopeasti  laajeta,  osakepääomaa  lisättiin  moiieen  ottee-
seen,   uusi,   Pohjoismaiden   suurin   tehdasrakennus   valmistui   1917

ja   samalla   hankittiin   uusinta   mallia   olevat   tehdaskoneet,   jonka
jälkeen  tuotantok}.ky  kasvoi  2 500  l"nkäpariin  päivässä,  käsittäen
kaikki  kenkälajit.    Tehdas  joutui  kuitenkin  sota-ajan  epänormaali-
sissa  oloissa  i`ahallisiin  vaikeuksiin,  jotka  pakottivat  luovuttainaan
sen  osake-enemmistön   1928  eräälle  viei`aalle  yhtymälle,  ja  te,hdas
on nyttemmin muutettu kumitavaratehtaaksi. 9)    Tampereen kenkä-
teollisuus    Oy:n   jalkinetehtaan    perusti    1916   tehtai]ija    Y.  Ait,ila.
Osakeyht,iöksi   se   muodostettiin  seuraavana   vuonna  ja   4949  osak-
keiden    siirr)'ttyä    ll.  Sandbackalle    }rhtiö    sai    nykyisen    riimensä.
Tämäkin   tehdas   on   kehittyn}.t   vuosien   kuluessa,   niin   että   1926
siinä   t}-öskenteli   n.  200   Lvöläistä   jg   tuotannon   ai`vo   oli   lähes   17
milj.  mk.,  joteii  se  on  neljänneksi  suurin  jalkinetehdas  maassamme.
Tampereen seudun kenkäteollisuudesta puhuttaessa ei ole unohdettava
Suomen  kenkä-ja  nahkatchdas  Oy:n  tehtaita  Juupajoella.   V.  4894

pei.usti    tehtailija    F^ Wallenius    tännc    Kcii.keakosken    rtutoukseii
rannalle  sahan  ,].a  nahkatehtaan  sekä   1898  kenkätehtaaii,  joka  oli
laatuaan   maamme   ensimmäineii.     Alku   oli    kuitenkin   hankalaa,

pääoman  puute  oli  alituinen,  niin  että  käyttövoimak}.s}'m}.stäkääii

1)   Suomen   teollisuus   ia   l¢auppa,   SS.  111-111+.
å)          „                    „          „            „          ss.125-128.
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ei  saatu  onnellisesti  ratkaistuksi.    Kun  lisäksi  sattui  pai`i  tulipaloa,
ei  ollut  muuta  neuvoa  kuin  muodostaa  yritys  osakeyhtiöksi.    Vai-
keudet   eivät   kuitenkaan  loppuneet,   tehtaan  teknillinen  johto   oli
olojen  pakosta  saksalainen,  joka  ei  }-mmärtänyt  meikäläisiä  olosuh-
teita  cikä  ostajien vaal,imuksia.   Yhtiö joutui  rahavaikeuksiin, joita
vielä   pahensi  Suomen  maanviljelys-  ja  teollisuuspankin  romahdus
1900.   Siksi tehdas  olikin  vararikon  partaalla,  kunnes  1902  muodos-
tunut  johtokunta  sai  sen  asiat  järjestymään  ja  tehtaan  toiminnan
elpymään.   Vv.1906-13 tehtaita jonkin verran  uudistettiin,  mutta
1916,   jolloin   suhdanteet   alkoivat   olla   hyvät,   uudistettiin   kenkä-
tehdas   perin   pohjin   ja   laajennettiin   ja   1921`  saatettiin   myöskin
nahkatehdas   ajanmukaiseen  kuntoon.    Näin  tämä  teollisuuslaitos,
huolimatta  kaikista  niistä  vaikeuksista,  jotka  uranuurtajalla  aina
on  voitettavana,  on  kehittynyt,  niin  että  sc  nykyjään  on  maamme
suurimpia.1)

Koko  Tampereen  seudun  nahkateollisuuden  laajuus  käy  selville
seuraavista   teollisuuslu+uista:

Käyttövoima,      Tuotannon
Teo||isuöuslaji                  Tehtaita    Työväkeä          hv.            arvo,1000  mk.

Nahkatehtaat       ........        5                   208              811              46592.7
Jalkinetehtaat      ........      24               2625          1116           178399.5
Salkku..    ja    laukkutehdas      1                        5                  8                1137.o

Yhteensä     30              2 838          1935           226129.2

Kolmannen   alueeii,   jolla   on   havaittavissa   nahkateollisuuden
keskittyinistä,   muodosta`/.at   Porin   ja   Rauman   seudut,  s. o. Poi.in

ja  Rauman  kaupungit  sckä  Ulvilaii,  Nakkilan,  Lapin  ja  Kiukaisteii
kuniiat.    Täällä   on  vieläkiiL  toiminiiassa  maamme  ]ähinnä  vai]hin
tämänlaatuinen   t,eollisuuslaitos,   nimittäin   Rauman   nahkatehdas.
Sen  alkuna  on  oikeastaan  pidettävä  nahkurinsälli  K.  Fr. Sjöblomin
4870    perustainaa    nahkui`inliikettä,   jossa    omistaja   tarmokkaasti
työskenteli   oppipoikiensa` ja   kisälliensä   kanssa.     Liike   alkoi   me-
nestyä, kun sen tuotteet tulivat, hyvyydestään tunnetuiksi.   V.  1880
Sjöblom   osti   1875   perustetun,   mutta  jo   1878   vararikon   tehneen
Raumo   Läderfabriks   Ab:n  tehdasi`akennukset  ja   siirsi   tehtaaiisa

`)  Suomen  teouisuus  ia  kauppa,  ss.  117-121.
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niihin.   Omistajan  uuraan  työn  johdosta  tehdas  ede]leen  menestyi,
niin  että  täytyi  i`yhtyä  laajennustöihin.    Niinpä  1880  otettiin  käy-
täntöön    höyryvoima,    1894   rakennetLiin    3-keri.oksinen    rakennus
mäntti-   ja   ajokalunahkahihnojen   valmist`ista   varten,   1896   uusi

pohjanahkatehdas   ja   vähän   myöhemmiii   lompakko-   ja   laukku-
tehdas.     V.  `1902   muodostettiin   yritys   osakeyhtiöksi   nimellä   Sjö-
it]omin   iiahkateollisuus  O}i-.    Tämä  jatkoi  tchtaan  toimintai;   v:een
+912,  jolloin  yhtiö  joutui   niin   sLiuriin  rahallisiin  vaikeuksiin,   että
se  joutui  vararikkoon.    Tehtaat  joutuivat  tällöin  Karisallis-Osake-
Pankille,  jolta  ne  1914  osti tehtailija  E. Pak]`ala  inuodostaen  uuden
osake}'htiön  .nimel]ä   Rauman   Nahkatehdas  Oy.    T\Tyt  paiitiin   t,eh-
Lailla  alulle  suurisuuntainen  uudistustyö,   1916  alcttiin  näet  uusicn
suurempicn  tehdasrakennusten  rakentaminen  ja  koneiston  uudista-
mincn,   joka   saatettiin   loppuuii   .1920   tienoilla.    Teht,aiden   toisLa-
sataa työkonetta  käyttämässä  on nykyisin  3 höyr}-konetta  .ja lisäksi
useita   sähköinoottoi`eiLa,   ja   valmisteLaan   tehtaissa   kaikkia   mah-
dollisia   nahkalajeja   sekä   lisäksi   hihnoja,   valjaita   y. m. s. nahka-
tavaroita.1)      Alueen    suui'in    nahkateollisuuslaitos    on    kuitenkin
J. V. Suomisen   nahkatehdas   Nakkilassa.    Tämäkin   tehdas   syntyi
1898  nahkurityöpa.jana,  jollaisena  se  p}rsyil{in  aina  maailmansodan

puhkeamiseen   asti.     Silloin,   ulkomaisen   kilpailun   lakattua,   alkoi
tehdas   ripeästi   edist}.ä.    Tä]1öin   alettiin   nykyisten   suurenmoisten
tehdasrakennusten  rakentaininen, joka  saatettiin  päätökseen   4922.
Samaan  aikaan  hankittiin  koneisto,  joka  kaikin  puolin  on  uuden-
aikaisin,   ja   otettiin   käytäntöön   ankai`an   jäi`jestelmällinen   työn-
osittelu.   Tehdas  erikoistui  myöskin tällöin  yksinomaan  pohjanahan
valmistukseen,   tuottaen  sitä  päivittäin  400  puolikasta. 2)    Kenkä-
teollisuutta  harjoittaa  alueella  vain  yksi  tehdas,  ja  sekin  on  kovan
kilpailun  takia jäänyt  vähäiseksi.   Alueen koko  kysymyksessä  oleva
nahkateollisuus   näkyy   havainnollisesti   seuraavista   lukusarjoista:

\ ,  AikakaLustehti  bsuomen  nahka-ia   kenkäteollisuus»   1925,  ss.115-1L9.
8)                „                      „                „         .,            ,`        J927,§§.73-74ja98-100.
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T}'ö-     Käyttö-      Tuotannon
Teollisuuslaji                       Tehtaita  väkeä  voima, hv.  arvo, 4000 mk.

Nahkatehtaat.........
Jalkinetehdas.......
Satulasepäntehtaat       ...
Salkku-  ja  laukkutehtaat

5         208           574               311.16.3

4            59             26                 4 985.o

3           80             18                6 867.9
3           94               6                4 340.7

Yhteensä     '.[2         441          624              47  309.0

Neljäntenä     nahkateollisuuskeskuksena    oii    Oulun    kaupunki.
Siellä sijaitsee vanhin vielä toiminnassa olevista .nahkatehtaistamme.
Sen   alkuna   oli   niinikään   nahkurinliike,   jonka   tähän   kaupu]ikiin

perusti   Karl   Robert   Åström   1863.    Osakkaaksi   }.ritykseen   liittyi
1868  hänen  veljensä   IJemming  Åström.    Alussa  valmistettiin  vain

pohjanahkaa, i`asvapäällisnahkaa ja  pieksunahkaa,  mutta kun  4.870-
luvulla  tehtaan  tuotteille  avautuivat  myöskin  Venäjän  mai`kkinat,
laajennettiin  sitä  ja   sen  tuotanto   kehitettiin   monipuolisemmaksi.
Tällöin  myöskin  hankittiin  tehdaskoneet,  niin  että  nahan  tehdas-
mainen  valmistus  pääsi  ripeään  vauhtiin  ja  pystyi  tyydyttämään
kasvaneen  kysyiinän.   Vuosi  vuodelta  suureni  vienti  Venäjälle  aina
vuoteen  1904,  jolloin  nahan  tuonti  Suomesta  sinne  kiellettiin.   Kun

juuri  tällöin  kuitenkin  oli  saatu  sinne  suuri  tilaus,  ei  ollut  muuta
neuvoa   kuiii   perustaa   uusi  .tehdas   Pietariin.    Tämäkin   menesty;
hyvin,  sillä  oli  edustajia  Venäjän  tärkeimmissä  kaupunge.issa  ja  se
sai  suuria  tilauksia.    Kun  1912  myönnettiin  yhtiön  Oulun  tehtaal-
lekin  erioikeus  viedä  tuotteitaan  Venäjälle,  kasvoi  vienti  pian  niin
suureksi,   että  se  käsitti  3/4   koko  tuotetusta  pohjanahasta.    Teh-
taita   laajennettiin   edelleen   maailmansodan   aikana,   niin   että   ne
nyt vuosittain pystyvät valmistamaan 200 000 vuotaa pohjanahaksi,
600000   pienempää   ja   30 000   suurempaa   nahkaa   päällisnahaksi;
30 000 vuotaa koneremmeiksi ja valjåsteoksiksi sekä  niitten metalli-
osiksi   25 000   kg   ei`ilaisia   metalleja.    Liimaosaston   valmistuskyky
on  100 000  kg liimaa.   Nahanvalmistuksen  rinnalla  jalkineiden  tuo-
tanto   Oulussa   jäi   mitättömäksi.    Suurempi   merkitys   on   satula-
sepäntehtailla,     riiinkuin    seuraavista    luvuista    näkyy:
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Työ-       Käyttö-      Tuotannon
Tehtaita  väkeä  voima,  hv.  arvo,1000 mk.

2          149          1257          25 958.4
.      2             22                  10              1039.7
.      2           114               168              7678.7

Teollisuuslaii

Niihkatehtaat......
`J:ilkinetehtaat          ...
S{it`ilasepäntehtaat    . ,

Yhteensä     6          285          4  435          34 676.8

Ilavainnolliseminan   kuvan   saamiseksi   nahkat,eollisuuden   kes-
kittymisestä  maassamme  e.sitetään  alla   olcva  aseLelma,  jossa  kes-
l{ittymisalueiden  teollisuutta  valaisevat  luvut  on  csitetty  pi.osent-
teina  koko  maan  vastaavista  luvuista:

Helsinki
K es kittymis alu e                   Tehtait a

...................             6.9

Tampereen    seutu
Porin
Ou]u

Työ-Käyttö-Tuotannon
väkeä       voima           at`vo

8.2                3.2                  7.3

53.6            32.3               50.4

8.3             10.4               10.6

5.4            23.0                  7.7

Yhteensä     40.o           75.5           69.8             76.o
Muilla   seuduilla     60.o           24.5           30.2             24.o

Miten   voimakasta   keskittyminen  näissä   nahkateollisuuden   eri
haaroissa. on,  näkyy  seui.aavista  lukusarjoista,  jotka  esittävät  kes-
kittymisalueiden    eri    nahkateollisuuden    lajien    tuotannon    ai`von

prosentteina  koko  maan  vastaavasta   arvosta:

Satulase-Sa`kku-ja
Keskittymisalue                          Nahka-      Jalkine-    pänteh-     laukku-

tehtaat      tehtaat    tehtaat,     tehtaat
He]sinki......

Tampereen     seutu
Porin
Ou]u

2.2               9.5                                   46.8

28.i             71.6                                       9.9

18  8                2.0            30.9            37.9

15.7               0.4            34.6

Yhteensä     64.8           83.5           65.5           94.6
Muilla      seuduilla      35.2           16.5           34.5              5.4

Edellisistä  ]ukusarjoista  käy  selville,  että  kysymyksessä  olevien
keskittymisalueiden  tehtailla  on  maamme  nahkateollisuudessa  hal-
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litseva   asema,   sillä  vaikka   niistä  täällä   ei  olekaan  enempää  kuin
9/5,  tuottavat   ne  kuitenkin  yli   3/4  koko  maan  nahkatavai`avalmis-

teista.   Luvuista näkyy niinikään, että Tampereen seutu, meikäläiset
olot  huomioon  ottaen,  on tälläkin  alalla  tyypillinen  suurteollisuus-
alue.   Maan tehtaistahan  oli siellä vain  1/5,  mutta tuotteista valmis-
tett,iin   i`unsaasti   puolet.     Jälkimmäisten   lukusarjojen   luvut   taas
osoittavat,  että  näiden  keskittymisalueiden  nahka-  ja  satulasepäii-
tehtaiden  tuotannon  arvo  oli  runsaasti  3/5,  jalkinetehtaiden   yli   4/5

ja   salkku-  ja  laukkutehtaiden paljon yli  9/io  koko  maan  vastaavien
tehtaiden tuotannon arvosta.   Niistä voi myöskin todeta, että nahka-
teollisuus   on   paitsi   Tampereelle,   aika   voimakkaasti   keskittynyt
myöskin   Poi`in  seuduille  ja  Ouluuri,   että  vai`sinainen  jalkineteol]i-
suusa]ue  meillä  on  vain  Tampereen  seut,u,  että tehdasmaista  satula-
sepänteosten  va]mistusta  harjoitetaan   vain  Oulussa  ja   Porin  seu-
duilla   ja   että   voimakkain   salkku-  ja   laukkuteollisuus   on   Helsin-

gissä   ja   Porissa.
Näin   on   tarkastettu   nahkateollisuutemme  ei`i  haarojen  keskit-

tymistä  ja  tärkeimpien  tämänlaatuisten  tehtaittemme   syntyä   ja
vaiheita  sekä  niitä  olosuhteita,  jotka  ovat vaikuttaneet  niiden  kehi-
tykseen.    Seuraavassa   koetetaan   vastata   kysym}'kseen:   mikä   on
tällaisen   keskitt}'misen   saanut  aikaan?    Edellä   on   osoitettu,   että
vanhimmat   vielä   toiminnassa   olevat   nahkatehtaamme,   Åströmin
tehtaat,   Oulussa,    Sjöblomin    Raumalla   ja   Salmisen   Tampereella
ovat    saaiieet    alkunsa    tavallisista    ijienistä    nahkurintyöpajoista,

jotka  tuotteillaan  t}rydyttivät  vain  paikallista  kysyntää  ja  joideii
iuotannosta  suui.i  osa  oli  maaseudun  väestön  parkittaviksi  tuomia
nahkoja.     Mutt,a   sitä   mukaa   kuin    monihaarainen   suurteollisuus
kehittyessään  lisäämistään  lisäsi  työläisväestöä,   sitä   mukaa   käsi-
työmäinen  tilaust}-ö  nahkateollisuuden  alalla  rupesi  vähentymään

ja  tuotanto  muuttui  suurtuotannoksi,  joka  ei  enää  tyytynyt  vain
i)aikallisia  markkinoita  tyydyttämään.   Ja  kun  kotimaiseii  menekin
lisäksi  nahkavalmisteillemme  avautuivat Venäjän  markkinat,  rupesi
nahkateollisuus   kehitt}7mään   ei.ittäin   i`ipeästi.     Suotuisat   suhdan-
teet   houkuttelivat   alalle   uusia   }.rittäjiä,   ja   uudet   tehtaat   pei.us-
tettiin   entisten   lähet,tyville,   koska   ennestään   toiminnassa   olleet
tehtaat  olivat  kasvattaneet  paikkakunnalle  ammattitaitoista  työ-
väkeä.     Nahkateol]isuudessa,   nimenomaan   nahan   valmistuksessa,
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ammattitaitoinen   työväki   oli   menestyksellisen   tuotannon   tärkeä
edellytys,   koska   tuotantoprosessi   oli   suurtuotannossa   suunnilleen
sama   kuin   käsityössäkin.    Nahkateollisuutemine   kehityksessä   ta-

pahtui   kuitenkin   keskeytys,   jonka   aiheutti   epäsuopea   Venäjän
tullipoliti.ikka  ja  joka  kesti  1880-]uvun  puolivälistä  iiiaailmansodan

puhkeamiseen.1)
Mitä   tulee   nimenomaan   tehdasmaiseen   kenkäteollisuuteemme,

sen  oli  kestettävä  vaikea  kamppailu  käsityön  kanssa.    Se  poti  pit-
kän  aikaa  inenekin  i]uutetta  ja  tehtaat  olivat  alituisesti  vararikon

pai.taalla.    Vasta   sen  jälkeen  kuin  tuotantotekniikka   kchittyi   i)a-
reininin tyydyttämään kuluttajien vaatimuksia,  alkoi tehdasinainen

jalkineteollisuuskin  inenestyä.    Se  syntyi,   niinl"in  edcllä  on  osoi-
tet,tu,  joko  suorastaan  nahkatehtaiden  yhteyteen  tai  iiiiden  välittö-
mään  läheisy}-teen.    Kun  sitten  puhkesi  maailmansota,  vaikutti  se
suorastaan käänteen tekevästi tähän ja koko nahkateollisuuteemme.
Vuotien, nahkojen ja nahkatavarain tuonti ulkomailta lakkasi olojen

pakosta  kokonaan,  niiden  menekki  kasvoi  ja  hinnat  kohosivat  ta-
vattomasti.   Tähän  vaikutti  kolme  tekijää:  1)  lisääntynyt  kotimai-
nen   kysyntä,   2)   Venäjän   suuret   sotatarvetilaukset   ja   3)   inflatio.
Jalkineteollisuutemme    muuttui    ennen    aavistamattomaksi    suui`-
tuotannoksi ja tehtaiden luku kasvoi nopeasti.   Suurentuiieen nahan
kysynnän  tyydyttämiseksi  syntyi  toiselta  puolen  itsenäisiä,  toiselta

puolen  jalkinetehtaiden  yhteyteen  perustettuja  nahkatehtaita.    Sa-
moin  kuin  nahkatehtaat,  myöskin  jalkinetehtaat rakennettiin  iiiel-
ke,in  poikkeuT#etta  entisten  tämänlaatuist,en  tehtaiden  lähettyville,
koska  myöskin  nämä  olivat  suuressa  määrin  riippuvaisia  ammat,ti-
taitoisesta  työväestä,  jota  ei  ollut  helppo  saada  pitkien  inatkojen
taakse   siirt}.mään.     Kun   lisäksi   joko   suorastaan   nahkatehtaiden

yhteyteen   tai   niiden   välittömään   läheisyyteen   syntyi   muitakin
nahanjalostuslaitoksia,  kuten  valjastehtaita  sekä  salkku-  ja  laukku-
tehtaita,   keskittyi   nahkateollisuus   varsin   voimakkaasti   visseille
seuduille.    Keskittymiseen  on  näin  ollen  i.atkaisevasti  vaikuttanut
toiselta   puolen   ammattitaitoisen   työväen   saanti,   toiselta   puolen
nahkateollisuuden  eri  haai`ain  vaikutus  toisiinsa.

**
*

])   MARTTi   Ko\'ERo:   e.  m.  t.,   ss.  365-36fj.
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Edellä  on   yksit}'iskohtaisesti   tai`kastettu   nel.iää  täi.keintä  teol-
lisuudenhaaraamme   paikallista   keskittymisilmiötä   silmäl]ä  pitäen

ja    huoinattu,    että    meilläkin     on    muodostunut   useita   alueita,
joilla    tämä    ilmiö    esiintyy,   vieläpä,   meidän   olomme   huomioon
ottaen,   aika   voimakkaanakin,   kuten    K}'minlaaksossa,    Viipurin,
Kuopion,    Soi`Lavalan,   Tampei`een   ja   Porin   seuduilla.     Niinikään
on   samalla   koetet,tu   etsiä   niiLä   syitä,   jotl{a   ovat   johtaneet  täl-
laiseen    keskitt}-miseen    ja    havaittu   tällöin,   että   tämän   ilmiön
synt}'miseen   meillä   ovat   vaikuttaneet  osittain  samat  yleiset  syyt
kuin   muissakin    maissa,   osittain    taas   meidän   omien   erikoisten
olojemme   ja   historiallisten   vaiheittemme   s}-nn}'ttäinät   seikat.

Lukuunottamatta    sellaisia    yleisiä    syitä   kuin   }Tksityinen   yrit-
teliäis}'}rs,   joka muiden  seikkojen  ohel]a  aina  voimakkaasti  edistää
keskittymistä, ovat meillä  tämän ilmiön synt}'miseen erikoisesti vai-
kuttaneet,  niinkuin  edellisesi,ä  on  kä}'nyt  selville,  seuraavat  seikat:

1)    Raaka-aineen    saanti.       Se   on   aivan  ratkaisevasti
toiselta  puolen  aikaansaanut  metalliteollisuuden  syntymisen  ja  kes-
kitt}+misen   ltä-Suomen   järvialueclle,   rulla-   ja   faneeriteol]isuuden
lehtimetsäalueille  Keski-  ja   ltä-Suomeen,  saha-  ja  paperiteollisuu-
den  meren  rannalle  jokien  suihin  ja  sisävesien  varsille  sekä  pellava-
teollisuuden  keskitt}rmisen  Tamperee]le,  siis  yleensä  visseille  alueille
maassa,  ja  toiselta  puolen  synnyttänyt  jo  toimiiinassa olevien teh-
taiden    välittömään   läheisyyteen    u`isia   teollisuuslaitoksia,    jotka
edelleen   jalostavat   niiden   tuotteita   tai   valmistavat   niille   raaka-
ainetta,  kuten  musta-,  karkea-  jå  hienotaetehtaita  sekä  konei)ajoja
rautatehtaiden, paperiteollisuuslaitoksia sahojen, kutomoja ja trikoo-
tehtaita  kehräämöjen  ja  valjas-,  jalkine-  ja  salkkutehtaita  nahka-
tehtaitten  }.hteyteen  ja   läheisy}'teen.    2)    Raaka-aineen    ja
valmiiden     tuotteiden     kuljetusTnahdollisuu-
det    ja    kuljetuskustannukset,    joiden  vaikutuksesta
metalliteollisuus  keskittyi  Lounais-Suomessa  lähelle  merta  ja   ltä-
Suomessa  vesireittien vai`sille  sekä  puu-ja  paperiteollisuuslaitokseL,
niinkuin edellä mainittiin,  sisävesien rannoille ja sisämaasta tulevien

jokien   suihin.     3)     Käyttövoiman,     erittäinkin   vesivoiman
saanti, joko suoraan tehdaskoneiden tai niinkuin myöhemmin`on asian
laita,   sähkögeneraattorien  käyttöön.     Tämä  seikka  määi.äsi  aikoi-
naan  sangen  paljon  metalliteollisuuslaitosten paikan valinnassa, sillä

6
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ne  pei`ustettiin  varhaisimpina  aikoina  miltei   poikkeuksetta  koskien
i`annoille. Siitä niinikään  on hyvin paljonriippunut,   että Vuoksen ja
Kymijoen  varret  sekä   Kuopion,  Joensuun, Sortavalan,  Tampereen,
Mäntän   ja  Kajaanin seudut ovat  muodostuneet  sellaisiksiteollisuus-
keskuksiksi,  kuin ne ovat.   4)   A m m a t t i t a i t o,   jonka merkitys
metallitehtaiden   perustamisessa   maaseudun   keskittymisalueille   ja
kutomateollisuuden  keskittyinisessä  Turun  ja  Tampereen  seuduille
ei   suinkaan   ole   ollut   vähäinen   ja   nahkateollisuuden,   erittäinkin

jalkineteollisuuden   sijoittumisessa   Tampereen seuduille  se  on    ollut
aivan   ensiai`voinen.     5)     1Iallituksen    teollisuuspoli-
t i i k k a,   ensin  Ruotsin  vallan  aikana,  jolloin  hallituksen  toimen-

piteet  suoi`ast,aan  synnyttivät  varhaisimman  tehdasmaisen  metalli-
ja kutomateollisuuden meillä, ja myöhemmin Venäjän vallan aikana,
jolloin   keisai`in  ja   hallitusmiesten  välillisten  ja   osittain   suoi`ariais-
tenkin toimenpiteiden vaikutuksesta Tami)cre on kehittyn}rt yhdeksi
voimakkaimmista      teollisuuskeskuksistamme.      6)     Tai`p e e lli-
sen     pääoman     olemassaolo.       Kun  keskittymisalueilla
edellä   esitetyistä   syistä  olosuhteet  olivat  yrityksille  erikoisen edul-
liset,   niin   että   niiden   kannattavaisuus   täällä   oli   i)arempi   kuin
muualla,  seurasi  siitä,  että  pääoma  luonteensa  mukaisesti  hakeutui
muualta   juuri   näille   seuduille   perustettuihin   yrityksiin.    Toiselta

i)uolen    lmskittymisalueilla    teollisuustoiminnalla    kerätty    pääoma
käytettiin  joko  saman  tehtaan  laajentamiseen  tai  kokonaan  uusien
tehdas}7ritysten   perustamiseen,   niinkuin   paperiteollisuuden   synty-
minen  suurelta  osalta  selvästi  osoittaa.   P\Täin  siis  pääomakin  vai`sin
voimakkaasti  osaltaan  on  vaikuttanut  näiden  teollisuudenhaarojen
keskittymiseen.



K I R J A L L I S U U T T fl.

Suomen Kartasto  1925.    Julkaissut   Suomen   Maantietee]linen   Seui`a.     Kus.
tannusosakeyhtiö   Otava.    Helsinki  1929.      Hinta   tekstikirjan   kera   täys-
vaatekansissa   550   mk,   nahkaselkäkansissa   650   mk.

Suomen   Maantieteellinen   Seura   on   äsken   julkaissut   toimittamansa kai.-
taston  kolmannen  laitoksen.    Esityöt  ovat  kestäneet  useita  vuosia.    Edelli-
nen  }ajtos  on  vuodelta  1910,  nyt  ilmestynyt  vuodelt,a  1925.   Näiden  vuosien
välinen  aika  on  merkillisimpiä  ajanjaksoja  maamme  histoi`iassa,  poliittisessa
suhteessa   ilman   vertaist,a,   ja   voimakast,a   taloudellista   kehitystä edustava.
Vuoden  4910  kartaston  tiedot  eivät  näin  ollen  monessakaan  suhteessa  enää
vastaa  nykyisiä  oloja.    Lisäksi  on   tiede  inonella  alalla  siitä  lähtien  suui.esti
edistynyt.    Mielihyvällä  on  sen  vuoksi  tervehdittävä  uuden  kart,aston  ilmes-
tymistä,   jonka   tai.koitus   on   levittää  monipuolisia   tietoja   maastamme   sen
rajojen  sekä  sisä-  että  ulkopuolella.

Äsken  ilmestynyt  kartasto  on  sivumäärältään  jonkin  vei.ran  suppeampi
kuin  edellinen  laitos.   Siinä  on  38  karttalehteä.  vuoden  19'10  laitoksen  käsit-
täessä 55.   Ijehtien  koko  on  kuitenkin  nykyisessä laitoksessa hieman suurempi
kuin    edellisessä.      Käyttämällä    tilaa    tarkemmin   ja   osittain   supistamal]a
useiden  kai.takkeiden  kokoa  on  itse  asiassa  kuitenkin  saatu  nyt  julkaistuun
teokseen  mahtumaan  yhteep_sä yhtä  monta  kai.ttaa,  kartaketta  ja  diagram-
maa  kuin   oli  edellisessä  painoksessa.

Kartaston  ensimmäiset  aukeamat  on  omistettu  maantieteellistä  ja  poliit-
tista  laatua  oleville  yleiskartoille,  jotka  m. m. osoittavat  maLamme  pinta-alan
verrattuna  muihin  Euroopan  maihin,  kielioloja  y. m.   Tähän  osast,oon  liittyy
tekstissä  johdantoluku  i>Valtion  jäi.jestysmuotoy),  jonka  on  kirjoittanut  pi`esi-
dentti   K. J. Ståhlberg.    Uutuuksien   joukossa   mainittakoon   tässä  osastossa
mittakoossa   1  :  1  000  000  oleva  nelilehtinen  yleiskatsauksellinen  kartta,  joka
]ukuisten  paikannimiensä  vuoksi  on  käytännön kannaltaerittäin  hyödyllinen.

Kuten    luonnollista,    esitetään    vesistöjen    syvyyssuhteiden,    kalliopei`än
laadun,  i]mastosuhteiden,  meri-  ja  järvitutkimuksen  tuloksien,  kasviston  ja
eläinmaailman   olojen   va]aisemiseksi   useita   karttoja,   joihin   tekstiosastossa
liittyy   yleiskatsauksellisia   selostuksia.     Kasvullisuutta   esittävään   karttaan
on   sovitettu   tietoja  väestön   maantieteellisestä  ryhmityksestä  n. s. pistejär-
jestelmää  käyttämä]lä,  jolloin  joka  piste  vastaa  100  asukasta.   Tämä  kai.tta
on   uuden   teoksen   kaikkein   kiintoisimpia   ja  tiettävästi   ei   sillä   liene   ver-
taista  missään  ulkomailla  ilmestyneessä  kai`tastossa.

Muuan  täi`keimmistä  kartake-  ja  diagi`ammasarjoista  on  omistettu  vuo-
sina    1922-23   toimitetun   valtakunnan    metsien   linja-arvioimisen   tulosten
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esittämiselle.    Tällä   kokonaan   uudella   aineistollahan   on   erinomaisen   suuri
kansantaloudellinen  merkitys,   kun  sen  avulla  ensi  keri`an   on  saatu   aikaan
luotettava  selvitys   metsävaroistamme.

Verraten  niukka  tila  on  suotu  väestötilast,olle.    Ei  kylläkään  siinä  suh-
teessa,  etteikö  tärkeimpiä ilmiöitä tä]lä alalla  olisi  valaistu.   Mutta  kun  eräät
tärkeät  kartakkeet  esitetään  kovin  pienessä  mittakaavassa,  on  kartakkeiden
selvyys   joutunut   siitä  jonkin   veri`an   kärsimään.    Tämä   koskee   etupäässä
kaupunkeja,  joiden  oloja  yleensä  on  hyvin  vaikea  valaista  kartakkeilla:  joten
tässä  kohdin  olisi  ollut  parempi  käyttää  diagTammasarjoja.   Varsin  huomat-
tava   on   väestön   ikäryhmitystä  esitt,ävä  diag.ramma   vähentynyttä  synty-
neisyyttä  kuvastavana.    Ikäryhmitys,  joka  tavallisesti  esitetään  jotensakin
tasaisesti  portaantapaisesti  suippenevan  pyramiidin  muodossa,  alimmat  ikä-.
luokat  porustana,   on  nyt  muuttunut  sikäli,   että  0-5  vuotiaita  käsittävä
ikäluokka  on  pienempi  kuin  5-10  vuotiaita  käsittävä  ja  tämä  vuorostaan
taas  pienempi  kuin  10-15  vuotiaiden  ryhmä,  mikä  on  kaikista  suurin.

Kolmelle   kai`ttalehdelle   on   sovitettu   maanviljelyksen    tilaa   valaisevat
kai`takkeet.   Näistä  suurin  osa  havainnollistaa  vuoden 1920  maataloustiedus-
telun   tuloksia.     Tähän   osastoon   kuuluu   kartake,   joka  kunnittain   osoittaa
maan`'iljelysväestön   lukumäärää  koko   väkilukuun   verrattuna.    Satoa  esit-
tävät   kartakkeet   koskevat   vain  yhtä vuotta, nim.1920:tä.     Katsoen siihen,
että sato  yleensä melkoisesti  vaihtelee  vuodesta vuoteen  ja että tällaisia  kai.-
takkeita  laaditaan   harvoin,   olisi   ehkä  ollut   enemmän   valaisevaa   vertaus-
kohdaksi  valita  jonkin  ajanjakson,  esim. ko]mi-  tai  viisivuotiskauden  keski-
määräinen  sato  eikä yksityisen  vuoden  sato.   Tosin  silloin  olisi saanut  t,yytyä
kihlakunnittaiseen  esitykseen,   mutta  tulokset  olisivat  ilmeisesti  olleet  yleis-

pätevämpiä,   kuin   mitä  nyt   on   asian   laita.    Metsätalouden   kuvaukselle  on
vielä  lisäksi   varat,tu   tilaa   kahdella   aukeamal]a.    Tähän   sovitettujen   kart-
tojen   joukossa  huomio  ei`ityisesti  kiintyy  uuteen   lauttausväyliä  esittävään
karttaan,    joka  näyttää,   minkä  suui`enmoisen  verkon  nämä  metsätaloudel-
lemme  niin  välttämättömät  väylät  muodostavat.

Eri  teollisuudenhaarojen   maantieteellinen   jakaantuminen   ja.  niiden  tuo-
tantoarvo   ilmenee   kai.takesarjassa,   johonka  myös  liittyy  teollisuudesta  toi-
meentulonsa  saavan   väestönosa.n   suhteellista   suui'uutta  maan  eri  kunnissa
esittävä  kartake.  Mainitsemisen   arvoinen   uutuus   on   voima-  ja  korkeajän-
nityslaitoksia  esittävä  kartta.

Erinomaisen  yleiskuvan  eri  maiden  mei.kityksestä ulkomaankaupallemme
saa     kahdesta     maailmankartasta,   joista    toisessa     joka    maan    kohdalle
on   merkittynä    asukasta    kohden    Suomeen   vietyjen   tavarain   koko   arvo,
toisessa    taas  Suomesta  tuotujen  tavai.ain   arvo.    Tärkeimmät   tiedot  ulko-
maankaupasta    sekä   merenkulusta   annetaan   yhteisellä  karttalehdellä   dia-
grammojen  muodossa.   Mei`enkulkua laLivojen kansallisuuden  mukaan esittävä
ympyrädiagramma   muistuttaa   meille,   miten   valitettavan   vähäinen  oman
J{auppalaivastomme  merkitys  on  ulkomaisen  kauppavaihtomme  välittäiänä.

Rahaoloille  on  varattu  veiTaten niukka tila.   On  kyllä totta,  ettei pankki-
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liike  erikoiscn  hyvin  sovellu  kartakkeiden  muodossa  esitet,täväksi.    0lisihan
k`titenkin   tässä,   samoin   kuin   ei.äissä  muissa   tapauksissa   menestyksellä  on
tapahtunut,  voinut  käyttää  toisia  graafillisia  esitystapoja.    Säästöpankkien
toimintaa  selost,etaan  sitä  vastoin  sangen  laajasti.   Vuoden  1910  kai`tastossa
oli   melkein   kokonainen   aukeama  omistettu   henkivakuutukselle.    Tämä  ta-
louselämämme  täi`keä  ala  on  tällä  kertaa  jätetty  kokonaan  käsitt,elemättä,
mikä on  valitettavaa.   Eräistä muistakin  vakuutustoiminnan  haaroista puut-
tuu  tässä  kai.tastossa  esityksiä.

Sen  sijaan  on  osuustoiminnalle  omistet,tu  perinpohjainen  selvitys  useissa
onnistuneissa   kai.takkeissa,   joissa  t,ämän   l-iikkeen   suuri  leveneminen   maas-
samme  vakuuttava]]a  tavalla  tulee  näkyviin.    Muista  taloudellisia  oloja  va-
laisevista   kartoista   mainittakoon   vielä   posti-,   lennätin-   .ia   puhelinlinjoja,
sisävesien  liikenneväyliä sekä rautateiden  henkilöliikennettä esittävät.   Täss,ä
}-hteydessä  lukija  suui.esti  kaipaa  rautateiden  sekä  kanavoitujen  kulkuväy-
lien  tavaraliikennett,ä  esittäviä  karttoja,  jotka  olisivat  ei.ittäin  kiinnostavia
ja   taloudellise]ta   kannalta  katsoen   tärkeitä.

Kartaston   viimejset  lehdet  sisältävät  etupäässä  maan  sivistysoloja,   tei`-
`'e}'denhoitoa,   kirkollisia  oloja,  oikeudenhoitoa  y.  m. valaisevia  kai.takkeita.
Täällä   tapaainme   myös   kunnallistaksoitusta   valaisevan   kartakkeen   sekä
valtion   tuloja   ja   menoja   esittävän   diagramman.    Lopuksi   on   kartastossa
sarja   eduskuntavaaleja   ja   kunnanvaltuustoja   valaisevia   onnistuneita   kar-
takkeita,  joista  varsinkin  viimeksi  mainittu  antaa  ei`ittäin  hyvän  yleiskuvan
puolueryhmityksestä  maan  eri  kunnissa.  Muinaistieteel]iset  kartat  sekä  kau-
punkien  asemakaavat,  jotka vuoden  1910  kartastossa täyttivät varsin suuren
alan,  on  tällä  kertaa  jätetty  pois.

Kartast,oa seui`aa samoin  kuin  aikaisempia laitoksia erityinen  tekstiesitys.
Tämän   kirjan   eri   osastot   liittyvät,   y]eensä  läheisesti   kartaston   vastaaviin
lehtiin,   selostaen   niissä   olevia   kartakkeita   ja   diagrammoja.    Usein   nämä
selostukset   muodostuvat   erittäin   mielenkiintoisiksi   monografioiksi.     Teks-
tillä  on  tällä  kertaa  jonkin  verran  toisenlainen  luonne, kuin  sillä oli  vuoden
1910  kartastossa.    Se  on  melkoista  suppeampi:   310  sivua;  edellisessä  laitok-
sessa   oli   4  400   sivua.    Latomus  on  kuitenkin  tällä kertaa paljoa  tiheämpää
kuin   \'uoden  4910  tekstissä.

Kcskitys  on  kieltämättä  ollut  tekstille  eduksi.    Tosin  ei.i  osastojen  joh-
dantona   olevat   historialliset  katsaukset  ovat  melkoisesti supistuneet,  mutta
toisaalta  on  itse  esityksen  yleiskatsauksellisuus  sen  johdosta  voittanut.  Teks-
tin  ja  vai.sinkin  siihen  sisältyvän  tilaston  suhteen  on  kuitenkin  huomatta-
`'issa  jonkin   verran  epätasaisuutta,  sikä]i  että  toisia  ilmiöitä  selostettaessa
mainitaan  vain  vijmeiset  saatavissa  olevat  numerotiedot,,  toisissa  esityksissä
selostetaan koko kehityskulku siitä aiankohdasta lähtien, johon esitys päättyi
edellisessä   karttalaitoksessa.    Vihdoin   on   sellaisiakin   osastoja,  joissa teksti-
esitys on  kokonaan  riippumaton  edellisen laitoksen  esityksestä ja.iotka sisältä-
vät  kaikki  aikaisempaa  kehitystä  koskevat tärkeimmät tiedot.    Suomen kai`-
taston   tckstiä  on   aina  laajalti   käytetty  tietokäsikirjana.    0lisi  sen   vuoksi
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oi|ut  suotavaa,  että  viimeksi  mainittua  menettelyä,  mikä  tarjoaa  parhaim-
man   r`atkaisun,   olisi  noudatettu   mahdollisimman   suui`essa   määrin.

Uuden  kartaston  tekstikii`ja  eroaa  vielä siinäkin suhteessa edeltäjästään,
että  siitä  on  jätetty  pois  ne  kirjallisuusluettelot,  jotka  vuoden  1910  kartas-
tossa   ]iittyivät   joka   tekstiosastoon.    Ilmeisesti   ovat   rahalliset  näkökohdat
oiieet  syynä  siihen,   että  tekstiosastosta  on   tällä  kertaa  melkein   kokonaan
jätetty   pois   edellisen   laitoksen   tekstissä  runsaasti   esiintyneet   diagrammat
ja  kuvat.

Tässä   yhteydessä   on   mahdoton   ryhtyä   yksityiskohtaisemmin   selosta-
maan sisältörikasta tekstiä,  joka on  t,ulos  74  avustajan  yhteistyöstä.   Saatta{i
vain   todeta,   että  kartasto   tekstineen   muodostaa   valtavan   kokonaisuuden
ja  että  se  ei`inomaisesti  täyttää  tehtävänsä  levittämällä  tieteelliselle  pohjalle
perustuvia   tietoja  maastamme.    Teoksen   typogi`aafinen  asu  on  moitteeton,
ja   kartakkeet,   joita   usein  pienen  kokonsa  vuoksi  on  vaikea  saada  selviksi,
ovat   yleensä  onnistuneet  hyvin.

G.M.

HarLnes  Gebhaiid,    Nukuinen  maatalouspulamme,  sen  syitä  ja,  ehdotuksia sen
Z®.cvc.ncd.;7%.seÅs®..      Osuuskassojen    Keskusliiton    julkaisuja   saLrja    1,    n:o    1,
Helsingissä  1929.    61   siv.    Hinta   6   mk.

Taloudellisia  päivänkysymyksiä.  Suomen Puunjalostusteollisuudcn  Kcskus-
liiton  julkaisuja.    Viipurissa  1929.    80  siv.    Hinta  12  mk.

Se  taloudellinen   pula,   johon   maamme   muutamien   vuosicn   voimakkaan
noususuunnan jälkeen  on  joutunut,  on  pakottanut kääntämään  entistä enem-
män  huomiota  talouselämäämme  ja  yleensä  taloudellisiin  kysymyksiin.   Toi-
set  ovat  tyytyneet  tarkastamaan  syntynyttä pulaa  ja  sen  syitä  vain  lähinnä
vaikuttaneiden  tekijäin  valossa,   mutta  toiset  ovat  tarkastaneet  asioita  sy-
\'emmältä   pyrkien   selvittämään    maamme   talousrakenteen   olemusta,   sen
heikkouksia   ja   mahdollisuuksia   laajemmalta   näkökannalta.     Ijukuisat   tä|-
laisot  yritykset,  varsinkin  päivälehdistössä  esitetyt,  ovat  tietysti  kovin  pin-
nalliset  tai  yksipuoliset,  toiset  vieläpä  aivan  harhaanjohtavat  --  esim, sup-

peihin    puoluenäkökohtiin    perustuvat.     Sitä    suuremmalla    mie]e`nkiinnom
tutustuu   sellaisiin   esityksiin,   joissa   tode]la   pyritään   syväl]isemmin   ja   laa-

jemmalta  näkökulmalta  tarkastamaan   kysymyksiä.
Pi.ofessori   Ceö/3cwcm   yllä   mainittu   kirjanen,   jonka   poh;ana   on   hänen

osuuskassa`'äen   neuvottelukokouksessa   pitämänsä   esitelmä,   ansaitsee   huo-
miota  osakseen  ei  vain  osuustoimintaväen,  vaan  kaikkien a,jattelevien kansa-
laisten  puolelta.    Maatalouspula]la  tekiiå  ei  tarkoita  yksin  sitä  pulaa,  joka

johtui  viime vuoden huonosta sadosta,  izaaiLsi£ä`maatalfuspu.|aa, joka mrillå
niinkuin useimmissa muissakin maissa on vallinnut viimekuluneet 6-7 `.uotta.------ _--_ .-----
Tässä  ei  voida  selostaa  hänen  esitystään  tämän  pulan  syistä.    On  kuitenkin
mainittava   hänen    erit,täin    mielenkiinl,oinen    laskelmansa    viimekuluneiden
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kymmenen   vuoden   aikana   maataloudessa   ja   maaseudulla   tehdyistä   pää-
oman±jjpi±LUJ±§i§±a.    Tämä  laskelma   pei`ustuu   epäilemättä   monelta  osaltaan
arvioon,  mutta  antanee  kuitenkin  oikean  kuvan  siitä  voimakkaasta  työstä,
mikä  viime  aikoina  on  tehty  maataloustuotannon  kohottamiseksi  ja  maan-
viljelysväestön   elinkannan   parantamiseksi.     Täst,ä   johtuneen   pääomanky-
synnän   ohella   on   pulan   syistä   mainittava   maamme   teollisuuden   pienuus,
se  kun  on  omansa heikentämään  maataloudenT-=:Tne-k-kiä orLassa maassamme.
Se   tapa,   jollå   ticsä -kirjasessa   osoitetaan   ei.i   elinkeinonhaarojen   riippuvai-
suutta  toisistaan,  ansaitsee  erikoista  tunnustusta.   Jos  tekijän  todella  onnis-
tuisi  saada  lukijansa  vakuutetuiksi  siil,ä,  että  talouselämä  muodostaa  koko-
naisuuden,  jonka  eri  osien  menestyminen  on  riippuvainen  toinen  toisistaan,
että  eri  e]inkeinot  vain  vahingoittavat  itseään  aLj.aessaan  sokeasti  omia  etu-

jaan  muiden  kustannuksella, olisi hän  sillä tehnyt  isänmaalleen suuren palve-
luksen.

Mitään  nopeasti  vaikuttavaa  keinoa  maatalouspulan  voittamiseksi  tekijä
ei  tietenkään  voi  esittää.   Ne  toimenpiteet,  joita  hän  suosittelee,  ovat  kyllä
omansa viemään oikeaan suuntaan,  mutta niiden vaikutus ei voi ilmetä aivan
äkkiä,  vaan  on  kysymys  pitkäaikaisesta  työstä  maatalouden  ja  maatalous-
sivistyksen   kohottamiseksi.    Nj2peiipmin   vaikuttaa   ulkomainen   lainanotto,
ejJ±äJg_kiLä_näL¥_täpe|kä.ävin_paetal_ou_¢^en._1ii?±list_a_ve|kaantumis_t.a,_vaikka
hän  myöntääkin,  ettei  kaikkia  pääomansijoituksia  ole  voitu  suorittaa  ilman
erehdyksiä   ja   pääomanhukkaa.     Mielihyvin  on  lopuksi  todettava,  että  te-
kijä,  joka  niin  hyvin  tuntee  maalaisolomme,  lujasti  luottaa  maata]outemme
tulevaisuuteen,  että  se  työ  ja  ne  kustannukset,  jotka  on  pantu  tämän  van-
han  pääelinkeinomme  kohottamiseksi,  eivät  o]e  menneet  hukkaan,  vaan tu-
levat   kantamaan   kauniin   hedelmän.

Toinen   otsakkeessg   mainituista  kirjasista  sisältää  kuusi  esitelmää,  jotka
äskettäin    pidettiin     Keskuskauppakamarin,    Viipurin     Kauppakamarin    ja
Suomen  Puunjalostusteollisuuden   Keskusliiton  taloudellisilla  valistuspäivillä
Viipurissa.    Kiiioitukset  siten  eivät  muodosta  kokonaisuutta,  vaikka  useat
niistä   käsitellessään   pulakautta   joutuvat   kosket,telemaan   samoja   asioita.
Luonteeltaan   enimmin   muista   poikkeava   on   johtaja   H.  S¢z47.cbmon   esitys
ltä-Suomen  satamista.    Myöskään   tohtori   P.  Kor7]js¢aw.j  esityksessään   Suo-
men  tuontikaupasta  itsenäisyytemme  aikana  ei  joudu  koskettelemaan  pulan
syitä ja seurauksia.   Mielenkiintoa herättää tässä tuontikaupan  ja kotimaisen
teollisuuden  suhteen  tai`kastelu.    Tekijän   mukaan  tukkukauppa  on  tehnyt
voitavansa   edistääkseen   kotimaisten   teollisuustuotteiden   menekkiä  -  vie-
läpä   oman   etunsa   kustannuksella!   Milloin  tuonti siitä huolimatta  on  suuri,
johtuu   se   hänen   mielestään   kotimaisen   teollisuutemme   ei.ikoistumisen   ja
joustavuuden   puutteesta  sekä  siitä,   että  vähittäiskauppiailla  ja  erikoisliik-
keil]ä  ei  tässä suhteessa  ole  samaa vast,uunt,unnetta  kuin  tukkuliikkeillä.

Professori   jr.  F.  JzttjJa   käsittelee   maatalouden   ja   puunjalostukseen   pe-
rustuvan  vientiteollisuuden  välistä  suhdet,ta  kuvaillen  suurin  piirtein  niiden
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kehitystä   viime   vuosisadan   keskipaikkeilta   lähtien,   jolloin   `iudenaikainen
teol!isuus   alkoi   kehittyä.    Hänkin,   samaten   kuin   professori   Gebhard,   alle-
viivaa   näiden   maamme   pääelinkeinojen   läheistä  rijppuvaisuutta   toisistaan
osoittaen   samalla,   kuinka   taloudellinen   edistyminen   on    ehtona   henkisen
viljelyksen    kukoist,ukselle.

Pääkonsuli   42'c!    SoZ..£aincJe7.in    kirjoitus    muutamista   Suomessa    `-allitse-
vista   taloudellisista   ajatussuunnista   ja   niiden   seurauksista   sisältää   useita
varteen   otettavia  ajatuksia.    Epäilemättä  tekijä  on  oikeassa  osoittaessaan,
että  kulutusnäkökohdat  ovat  liiaksi  painaneet  leimansa  viimeaikaiseen   ta-
louspolitiikkaamme,  kun  sitä vastoin  tuotannon  edistämistä  ei  ole  riittävästi
koetettu  edistää.    Yleinen  katsantokanta  ei  vielä  osaa  antaa  oikeata  arvoa
yrittäjäl]e  ja  yksilön  asemalle  taloustoiminnassa.   Peloittavinta  on, ettei  nuo-
i.isossakaan  ole  oikeata  yrittäjämieltä.

Täi`keimmän   vientiteollisuutemme,   puunjalostusteollisuutemme,   kehittä-
misestä  kirjoittaa  majuri  S.  4. SohJ#zon  käsitellen  sen   mahdollisuuksia,  T`a-

joituksia  ja  tehtäviä.
Lopuksi   mainittakoon   kirjasen   ensimmäinen   ja   kenties   mielenkiintoisin

kirjojtus,   senaattoi`i   J.  Jf.  PocisjÄi.ocn   esitys   maamme   ulkomaisesta   velasta

ja  kotimaisesta  pääomanmuodostuksesta.    Tässä  esitettyihin   ajatuksiin   liit-
tyy  ]äheisesti  se  esitelmä,  jonka  senaattori  Paasiki`.i  piti  kokoomuspuolueen
puoluekokouksessa   ja   jossa   hänellä   oli   tilaisuus   eräissä   kohdin   täydentää
laskelmiaan   m. m. Suomessa   viime   aikoina  tehdyistä  pääon-iansijoituksista.
Tässä  viitattakoon  vain  hänen  tutkisteluunsa,  mitä  näkökohtia  on  otettava
huomioon   ulkomaiseen   velkaantumiseen   nähden.    Täi`keätä   on   pitää   mie-
]essä,  että  ulkomainen  velka  saa  olla  vain  pieni  osa  oman  maan  pääoman-
muodostuksesta.     Viimemainitun    tärkeydestä    kaiken    edistymisen    edelly-
tyksenä  ja  varsinkin  ]aajojen  kansankeri.osten  aseman  kohottamisen  `.ält,tä-
mättömänä ehtona  ei  meillä  vielä  ole  oikeata  käsitystä.   Siksi  tekijä päättää
esityksensä  sillä  toivomuksella,  että  myös  valtiovallan  toimenpiteissä,  ennen
kaikkea  verotuslainsäädännössä,  alkaisi  ilmetä  pääomanmuodostuksen  mer-
kityksen  ymmärtämystä  ja  sitä  edistävä  suunta.

Edellisen   esityksen   tarkoituksena  ei  ole   ollut  puheena  olevien   kirjasten
sisällyksen  se]ostaminen.    On  vain  tahdottu  kääntää  lukijan  huomio  niihin

ja  niihin  tärkeisiin  kysymyksiin,  joita  niissä  on  käsitelty.    Sillä  on  .io  aika,
että  oikea  käsitys  maamme  ta]oudellisista  mahdollisuuksista  ja  rajoituksista
sekä  niiden  kehittämisen  asettamista  velvol]isuuksist,a  samaten  kuin  yleen-
säkin  kansantalouden  pääkysymyksistä leviää kansamme  keskuuteen.   Ensin
on  maamme  taloude]]inen  pohja   kaikin  puolin  ]ujitettava,  vasta  siLten  voi.
daan   ajatella  henkisen  sivistyksen   kukoistukseen  saattamista.

A. E. T.
Suomen obligatiokirja  1928.   Jakaja:    Akateeminen  kirjakauppa.     Helsinki

4929.    Hinta   80   mk.

Pari  kertaa  aikaisemmin  on  ju]kaistu  »Suomen  Obligatsionikirjat>,  mutt,a
kun  tätä edellinen i]mestyi jo vuonna 1921,  oli uuden  painoksen julkaiseminen
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hyvin   paikallaan.    Obligatsionikirja   on   laadittu   saman   ohjelman   mukaan
kuin   aikaisemminkin  ja sisältää  siis  luettelon  kaikista  täällä  emitteeratuista
obligatsionilainoista   ryhmitettyinä   lainanottajan    mukaan.     Kustakin    lai-
nasta   s.aa   tietoja   sen   emitteei.ausajasta,   korosta,   alkuperäisestä   määrästä,
obligatsionien   suuruudesta,   ai`vonta-   ja   koi`onmaksupäivistä,   konverttaus-
oikeudesta,    loppusuorituksesta,    vakuudesta,    lainan   välittäneistä  pankki-
laitoksista  j.  n.  e.

Kaikkiaan   tehdään   obligatsionikirjassa   selkoa   167   lainasta   (tai   laina-
sarjasta),   joiden    yhteenlaskettu   emissioniarvo   nykymarkoissa   laskien   on
noin   8  450   milj. markkaa.    Vuoden   4928  päättyessä  liikkeessä  oleva  määrä
oli  noin  7  4J±O  milj. markkaa.   Viimemainitusta  summasta  oli  kuitenkin  suu-
i.empi  puoli  sijoitettu  ulkomaille.   Yksin  suomen.markkamääräisiä  obligatsio-
neja  oli  näet  liikkeessä  vain  noin   1400  milj. markan  ai`vosta.    Kun   Ruot-
sissa   emitteerattujen    ja   sinne   sijoitettujen    obligatsionien   yhteenlaskettu
ai`vo  on  ilmoitettu  y]i  5  miljaardiksi  ki.uunuksi,  huomaa  selvästi,  miten  hei-
kosti  obligatsionimarkkinamme  ovat  kehittyneet.

Obligatsionikii`jaa  selaillessa  huomaa,  et,tä  siitä  puuttuu  muutama  laina.
Ensiksikään  ei  mainita  valtion  vuoden  4923  3 %:n  lainaa,  mut,ta  tämän  ym-
märtää,  koska  se  muodoltaan  toistaiseksi  on  velkakii'jalaina.   Vaikka  maini-
taanhan  toiselta  puolen  Helsingin  kaupungin  vuoden  4916  laina,  joka  sekin
muodoltaan   on   velkakirjalaina.    Edelleen  puuttuvat   Oy.  Kemin  ja  Lohjan
kalkkitehtaan  äsken  ottamat  lainat.

Obligatsioriinomistajien   mukavuudeksi kirjassa edel]een on  luettelo erään-
tyneiden   kuponkien   lunastamisajoista.

On  ilahduttavaa,  että  puheena  oleva  obligatiokii.ja  ilmestymisellään  jäl-
leen  on  kiinnittänyt  huomiota  obligatsioneihin.    On  nimittäin  ilmeistä,  että
meidän    täytyy   saada   kotimaiset   obligatsionimai`kkinat   elvytetyiksi,    jos
mieli saada luotto-olot tarkoituksenmukaiselle  kannalle.   Tällä hetkellå lienee
tosin   vaikeata  saada  mitään  ei`ikoista  aikaan  tässä  suhteessa,   mutta  hyvä
olisi,   jos  asia  olisi   kypsytetty,  ennenkuin   edullinen  hetki  tulee,  sillä silloin
voi  olla  myöhäistä  ryhtyä  ]aat,imaan  suunnitelmia.

A.  E.  T.

Unitas.  Oy.  Pohjoismaiden   Yhdyspankin  Suomen   taloudellista   e]ämää   va-
laiseva   julkaisu.     r\T:o   1.     1929.

Viime   syksynä   9!!sgi  täällä   ilmestyä   taloudellinen   viikkolehti   T¢!ous-
nw.cs,  jonkalaista  kauan  oli  kaivattu,  sen  jälkeen  kuin  Kauppalehti  oli  muut-
tunut   päivälehdeksi.    Todistuksena   samasta   taloudellisesta   hai`i`astuksest,a
ja  taloudellisen  valistuksen levittämisen halusta on otsakkeessa mainittu lehti.
Seuraten  ulkomaisten  suurpankkien  esjmerkkiä -  joka  tulee  näkyviin  myös
aikakauskirjan  rakenteessa  -  Pohjoismaiden  Yhdyspankki  on  alkanut  jul-
kaista  neljännesvuosittain   ilmestyvää  taloudellista   aikakauskirjaa.    Ensim-
mäinen   vihko   sisältää,   esittelykirjoituksen   lisäksi,   pääkonsuli   Solitandei`in
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kirjoituksen   maamme  puunjalostusteollisuudesta,   katsauksen   kuluvan   vuo-
den   ensi   neljänneksen   taloudellisiin   oloihin   maassamme   sekä   silmäyksen
He|singin    pörssin    tärkeimpien    ai`vopaperien    kui`ssivaihteluihin.     Edelleen
sisä|tyy   vihkoseen  taulusto,   jossa  on   Suomen  rahamarkkinoita,   ulkomaan-
kauppaa,   teollisuutta,   liiketoimintaa   ja   hintatasoa   valaisevia   lukusarjoja
ja  niihin  liittyviä  diagrammeja.     Myös   pörssikatsaus   on  tehty  havainnolli-
semmaksi  diagrammien  aLvulla,  jotka  pienuudestaan  huolimatta  ovat  sangen
selvät.   Aikakauskii'jan  on  oJ`nistunut  saada  julkaistavakseen  erinäisiä  luku-
sarjoja,   joita  vastaavia  kuukausitietoja  ei  aikaisemmin  ole   ollut  käytettä-
vissä. -Ilmeisesti   pankilla   on   käytettävissään   muilta   salattua   aineistoa
ja  voimakeinoja,  jotka  puuttuvat  esim. valtion  virastoilta!  -  Mielenkiintoi-
simmat   ovat   eräät   teollisuustuotantoa   valaisevat   lukusarjat.    Sen   ]isäksi
mainittakoon    rakennustoimintaa    koskevat    numerotiedot,     tuontitavarain
jakaminen   uusien,   kansainvälisissä   kongresseissa   suositeltujen   näkökohtien
mukaan  sekä  uusi  pörssi-indeksi.

Aikakauskirja  käsittää  vain  24  sivua,  mutta  antaa  suppeudestaan  huoli-
matta   lukijoilleen   hyvän    mahdollisuuden   seurata   talouselämämme    kehi-
tystä.   Uusi  aikakauskirja  julkaistaan  kolmessa  painoksessa  suomen,  ruotsin
ja  englannin  kielellä  levittäen  siten  tietoja  niaastamme  ulkomaille  ja  jakaen
meillä  laajoissa  piireissä  niin  tai`peellista  taloudellista  sivistystä.

A.   E.  T.

Lujo   Brentano,    Dczs  W7.r!schci/!sJcZ7en  fjcr  ¢rLfi.Aen  WcZ!.  Voi lesungen  g`ehalten
als  Einleitung zur wirtschaftsgeschic.hte des Mitt,elalters.    Gustav  Fischer.
Jena  4929.    VII  +   2'±2  siv.

Kuten   nimestäkin   käy   selville,   on   mainittu   teos   vain   valmistava   osa
yleistä  taloushistoriaa  käsittelevälle  tutkimukselle,  joka  seurannee  piakkoin,
mikäli  voi  päätellä teoksen  loppusanoista.   0lisikin  tietysti  vaati\'aa  väittää,
että  yhdessä  niteessä  voidaan  käsitellä  koko  antiikin  talouselämä  tyhjentä-
västi.   -   Brentano   antaa   ensin   kuvauksen   Egyptin,  sitten  kaksoisvii`tain
maiden    ja   I`oinikian   talouselämästä,   seui`at,en   siinä,   sanoisinko   historian
oppikirjojen  tavallista  esitysjäi.jestystä.    0lematta  egyptologi  tai  assyriologi
on  hieman  vaikeaa  arvostella  hänen  esitystään  näiltä osilta,  sillä  tietääkseni
inelkoinen osa aineistoa  on  toistaiseksi  suurelle  yleisölle  vähemmän käyttökel-

poisessa   muodossa   hieroglyfi-  tai  kiilakirjoituksina,  mutta  tuntuu  siltä  kuin
olisi   esim.  Egyptin   taloudellinen   kehitys   t,ullut  hieman   ylimalkaisen   käsit-
telyn alaiseksi. -Suurempaa mielenkiintoa osoittaa Bi`entano jo l`oinikialaisia

ja  juutalaisia  kohtaan,  sillä  heidän  kauttaan  on  kapitalismi  vanhalla  ajalla
levinnyt  kaksoisvirtain  maista  Välimeren  maihin,  viimeksi  mainituista ensin
Ki.eikkaan.

Kreikassa kohtaamme jo täysin ttnykyaikaisen)) talousmuodon.    Kehityshän
vei  vuosisatoja,  mutta  peloponnesolaissotien  aikoina  talouselämä  oli kapita-
listinen.    Suuria   kauppaliikkeitä,   pankkeja,   tehtaita  ja  kai\'oksia   tuhansine
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työmiehinecn   tapaamme  siellä,   ja  jopa  sotalaitoskin  oli  kapitalistisesti  jär-
jestett}'.    Kreikkaa  koskevasta  kuvauksest,a  alkaen  muodostaa  teos  kokonai-
.suuden,  jossa  kuvataan  siis  vanhan  ajan talouselämän kehitysaikaa bysantti-
laisen   ajan   loppuun.    Omituista  on   todeta,   ett,ä  Brentano  ei  anna  i.ooma-
laisille   suurtakaan   ai`voa  taloudellisella  alalla,  huomauttaapa,   että  kehitys
ikäänkuin  kulki heistä välittämättä., ylöspäin itäosissa Välimeren maita, missä
se  oli   jo  sen   suunnan  saanut,   alaspäin   taas  länsiosissa.    Hänen   mielestään
roomalaiset   eivät   olleet   tuottavaa    kansaa,   Rooman     rikkaudet    kei`tyivät
ryöstöstä  ja  kiskomisista.    Erittäin   mielenkiintoista  on  lukea,   kuinka  Roo-
massa  kehittynyt  valtiososialismi  vähitellen  hävitti  yksityisen  yritteliäisyy-
•den  ja  siten  valtakunnan  olemassaolon  ehdot.

Keskiaikaisen    maanomistuksen    muodot    ulott,uvat     kauas     roomalais-
ajalle.    Germaanit  tapasivat  jo  valmiina  suui`tiloja  lukuisine  alustalaisineen.
suurtiloja,   joiden   omistajat   kykenivät  omin   varoin   ylläpitämään  sotajouk-
kojakin   (Belisarius).

P\Tykyaikaisen  talouselämän  tuntemiselle  on  vä]ttämätöntä jossain  määrin
tuntea  vanhan  ajan  oloja,  ja siinä suhteessa  Brentanon  teos  on erinomaisena
oppaana.    Sen  yksityiskohdista  saattaa  olla  eri  mieltä  -  Bi`entano  viittaa
useissa  kohdin   muitten   poikkeaviin   mielipiteisiin  -   mut,ta  niiden   kohtien
tarkempi  selostus  vaatisi  hyvin  laajan  katsauksen  vanhan ajan oloihin.    KaLi-
ken  kaikkiaan on  kirja helposti  luettavana  ja hauskana sellainen kuin kii`joit-
tajan   ar\'oiselta  tutkijalta  saattaa  odottaakin.

4.   G.   TV'

Karl  Vorländer,     Ji-cirz      fl4a7.#.       .5'ei.n     Z,cZ7cn    z/nd  sci.7}    W'cr/c.    F.   Meiner.

Leii)zig.   1929.   332   siv.

Karl   Voi.]änderin   varsinainen   tutkimusala   on   filosofian   historia,   jolla
alalla  hän   ei`ikoisesti   Kantin  tulkitsijana  on  saavuttanut  mainetta.    Tämä
Vorländerin   aikaisempi   tiedemiesui`a  on   määrännyt   myöskin   hänen   Marx-
elämäkertansa    suunta\'iivat.     Vorländer   käsittelee   nim. Mai.xin   puhtaasti
kansantaloudellisia oppeja vai`sin  ylimalkaisesti ja  kohdistaa l"omion  Mai`xin
elämi.in\-aiheisiin  ja  persoonalljsuuteen  sekä  hänen  maailmankatsomukseensa.

Tekijä  huomauttaa,   että  Marxin  kansantaloudelliset  teokset,  hänen   po-
liittinen  teoriansa  ja  toimintansa  ovat  siinä  määrin  vetäneet  huomion  puo-
leensa,   että  henkilö,   Marx  ihmisenä,   on   vähällä  ollut  joutua  unohduksiin.
Vasta   Mai.xin   satavuotismuistojuhlaksi   1918   ilmestyi   ensimmäinen   varsi-
nainen    Mai.xin   elämäkei.t,a,   Franz     Mehringin   kirjoittama.     LTuden   Marx-
biografian   tarpeellisuutta  Voi.ländei.  perustelee  seuraavilla  seikoilla:  Werner
Sombart  on   192/±  ilmestyneessä  teoksessaan   »Der  proletai`ische  Sozialismus»
kuvaill`it  }Iarxia  niin  Tihamielisen  yksipuolisesti,  »et,t,å minusta  jo  sen  vuoksi
näyttiiä  välttämättömältä antaa  Karl  Marxist,a  tosiasioiden  pohjalla  kuvaus,
joka  tosin  kunnioitt,aa suui`ta  miestä,  mutta  on  vapaa  kaikista  puoluec]1isista
ennakkoluuloista,   eikä   salaa   hänen   heikkouksiaan   ja   yksipuolisuuksiaan.\>
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Viime  vuosina  on  myös  ilmestynyt  useita  Marx-tutkimuksen  lähdejulkaisuja,
jotka  luovat  uutta  valaist`ista  vai`sinkin  Marxin  nuoi.uusvuosiin.    Tärkeim-
pänä näistä uusista lähdejulkaisuista Vorländei` pitää Mosko\.an  Marx-Engels-
Instituutin toimesta  prof. D. Riazanovin johdolla paraikaa ilmesty`'ää Mai`xin

ja  Engelsin  teosten,  kirjoitusten  ja  kirjeiden  )>histoi.iallis-kriiti]]istä>>  laitosta,
jota  42-osaiseksi suunniteltua julkaisua toistaisoksi on  valmiina kaksi nidettä.
Vorländer  suhta.utuu  tähän  lähteeseen  ihmeellistä  kylläkin   ilman   minkään-
laista  kritiikkiä,  ollen  suorastaan  sitä  mieltä,  et,tä  se  antaa  Marx-tutkimuk-
selle  kokonaan  uuden  pohjan.   Mainittakoon  vielä,  et,tä Voi`länderjlla  on  ol]ut
käytettävissä tutkimustaan  varten  tähän saakka julkaisemattomiakin  Marxin
kirjoituksia   ja   kiJ`jeitä.

Näihin  lähteisiin  perustuen  on  Voi.]änder  voinut  luoda  paljon  uutta  `.aloa
Marxin  clämänvaiheisiin  ja  aatekehitykseen.   Varsinkin  Marxin  nuoi`uusvuo-
det.  ovat  saaneet  lisävalaistusta,  ja  nuoTta  Marxia  käsittelevä  osa  teoksesta
on  paisunut  verraten  ]aajaksi,  käsitt,äen  lähes  puolet  teoksen  elämäkei`ralli-
sesta  osasta.

Kuten   majnittiin,  on  Voi`länder  ottanut  er.ikoisesti selvittääkseen  Mar`xin
maailmankatsomuksen  ke`nitystä,  hänen  suhtautiimistaan  aikansa  filosofisiin
suuntiin,  s. o. lähinnä  hegeliläisyyteen,  ja  matei'ialistisen  historiankäsit)'ksen
kehkeytymistä Marxin  teoksissa  ja  kirjoituksissa.   Voimatta  ryhtyä `'arsinai-
sesti   selostamaan    Vorländerin   esitystä  huomautamme   vain   parista   tähän
kuu]uvasta seikasta,  jotka ehkä eivät ole  yleisesti tunnettuja.  Eräässäkirjees-
sään  v:lta  1852  Mai.x  itse  mainitsee,  että  hänelle  ei  suinkaan   kuulu  kuniiia
nykyajan  yhteiskuntaluokkien  .ia  niiden  vä]isen  taistelun  keksimisestä.   Por-
vai`illiset  historioitsijat  ja  taloustieteilijät  olivat  jo  paljon  ennen  häntå  esit-
täneet   nämä   ilmiöt.    Marxin   luokkataistelusta   esittämät   uudet   ajatukset
olivat  seuraavat:  t>1. että  luokkien  olemassaolo  i)ei`ustuu  määrättyihin  histo-
i`iallisiin   tuotannon   kehitystaisteluihin;   2. että   luokkataistelu   \'älttämättä

johtaa   pro]etariaatin   diktatuui.iin;   3. ett,ä  tämä  diktatuurikin   on   muodos-
tuva  vain  ylimenoasteeksi  kaikkien  luokkien  poistamiseen  ja  luokkia  \.ai]la
olevaan  yhteiskuntaan.t>   Voi.länder  puolestaan  on  sitä  mieltä,  että  Marx  ja
Engels  ovat  useat  vallankumoukselliset  käsitteensä,  kuten  ]uokka\-astakoh-
tien   kärjistyminen,  eksistenssiminimi,  oikeus  työhön,  kaikkien  sota  kaikkia
vastaan   taloudellisella  ala]la,   ylituotanto  y.  m.,1ainanneet  Hegelin  t>Oikeus-
filosofiastay>,   lähdettä   mainitsematta.

Teoksen  ]oppuluvussa  >>Marxin   mei`kitys  nykya.ialle»  tekijä  lausuu  oman
mielipiteensä    materialistisen   historiankäsitykscn     arvosta  ja   käsittelce   ly-
hyesti   Marxin   teoT.ian   soveltamista   talouteen,   oikeuteen   ja   kas`.atukseen.
Tämä maT`xilaisuuden  ai.viointi on läpeensä myötämielinen,  m`]tta ei suinkaan
aivan   kritiikitön.

Vaikka  Vorländerin  Marx-elämäkerta  on  kansantaloude]linen  teos  paljon
vähäisemmältä  osalta  kuin  odottaisi  ja  vaikka  sen  tieteellinen  pätev}'yskin
on  osaksi  epäiltä\'ä,  voi  sitä si]ti  suositella  niille,  jotka haluavat marxilaisuu-
teen   lähemmin   perehtyä.                                                                              4.  j{-o.
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+N:o   .5-6,1928.-C. V. BrcLmsnas,   Sa,marbejde   mel,lem  a,rbeidere  og   ar.
bc./.c/sgjt,.cj.c.    Tekijä,   tunnettu  politikko  ja  sosia]ipolitikko,   tckee  selkoa  siitä
uudesta  suunnasta,   joka.  vai.sinkin   sodan   jälkeen   on   voittaiiut  alaa   teolli-
suutlen   alalla  jaL  jonka  tunnusmerkkinä  on  pyrkimys  työntekijäin  ja  työn-
antajain  yhteistyöhön  tuotannon  efl'ektiviteetin   kohottamiseksi.    Kirjoituk-
sessa   kuvat,aan   Amerikassa   ja   Englannissa   käytäntöön   otettuja   melkein
vastakkaisia  teitä,  Amerikassa  kun  pyritään  syrjäyttämään  ammattiyhdis-
tyksiä,   jotka   sen   sijaan   Englannissa   virallisesti   ovat   toisena   neuvottelu-
puolena. -  4.t;GZ  Jvi'cZscn,   On.  c!  pcnge7ncwftcds  /o"ds%!r}£nger.    Tekijä  tutkii
avointen   rahamarkkinain   edellytyksiä   tullen   siihen   tulokseen,   että   Tans-
kassa   tuskin   on   olemassa   tarvittavia   edellytyksiä.    Tällaisten   markkinain
syntyminen   riippuu   olennaisesti   maan   talouselämän   rakenteesta;   mitä  ke-
hitt}`neempi  kauppa  on,  sitä  todennäköisempää on,  ett,ä  muodostuu  avoimet
rahamai.kkinat.   Aivan  pienissä  maissa,  vaTsinkin  jos  ne importeeraavat pää-
omia,    tuollaisia   markkinoita   tuskin   syntyy. -J. C. J¢7'gensen,   E7igJands
han(lels-og toldpolitik i hovedtraeck efter  verdensl¢rigen.  ErLglaLnt.\ orL v.\e\å. n.\merL.
omaaii.    hylkäämättä    vapaakauppajäi`jestelmää    tosiasiallisesti    hyväksynyt
kauppai)olitiikassaan   ei'äitä  periaatteita,   jotka   melkoisesti   loitontavat   sit,ä
aikaisemmista  ihanteista.    Tällaisia  o`tat   ytsafeguai`ding  of   lndusti`ies  Act>>in

periaatteet,  jotka  sallivat  sangen  pitkälle  menevää  suojelusta  teollisuudelle,
samaten  kuin  yhä tärkeämmäksi kasvava pyrkimys  antaa etuja omille  domi-
nioille   ja   siirtomaille   ennen   muita   maita. -JJojger   ffocd,   BCLnkJoogi.vni.ng
og   gcw.n7i!L./orLc!   j   CgcÄosJooc!Äi.e!.     Tässä   tehdään   selkoa   niistä  vaikeuksista,

jotka   Tshekkoslovakiassa  oli   voitettava,   kun   sen   ei`i   maissa   kehittyneistä
pankkiyrityksistä   o]i   luotava   yh±enäinen   pankkilaitos.     Tälle   on   erikoista
se   takuurahasto,   johon   kaikkien   talletuksia   vastaanottavien   laitosten   on
pakko  suoi.ittaa  vakuutusmaksuja.

N :o   1,1929.-J. Schaarup,   Stats   og   hommuncrs   ka,pita,lbehov.    rFeM\.i.å
käsitte]ee  kysymystä  valtion  ja  kuntien  pääomantarpeesta  ja  sen  tyydyttä-
misestä.    Tehtäviensä  suorittamisessa  tarvittavat  pääomat  valtio  ja  kunnat
voivat  saada  joko  verotuksen  ja  tuloa  tuottavien  laitosten  avulla  hankki-
malla  omia  vai`oja  tai  ottamalla  lainoja.    Jottei  lainanotto  kävisi  liialliseksi
olisi   tekijän    mielestä    laissa  säädettävä,   että  lainapäåoma  ei  koskaan  saa
ylittäi.i  kolmeneljäsosaa  kokonaispääoman  arvosta.   Velasta  saisi  kolmannes
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olla  pysyvää,  siis  sellaista,  mitä  ei  tarvitsisi  kuolettaa,  ja  saattaisi  olla  tar-
koituksenmukaista  saada  tämä  osa  varta  vasten  perustetuilta  kunnallisilta
säästöpankeilta.    Jäljellä  oleva  osa   olisi   otettava   obligatsionilainojen   inuo-
dossa,  ja  olisi  sekä  valtion  että  kuntien  lainatarpeen  tyydyttämistä  järjes-
tämään  perustettava  erikoincn  valtiopankki. -  fl£cZ  jvi.c/scn,  H/.fw./!.gc   7.cn!e-

/or^oJd.    Lähtien   Tanskassa  esitetystä  vaatimuksesta,   että  korkokantaa  on
alennettava,   tekijä  lähtee   käsittelemään   meilläkin   niin  suurella   mielenkiin-
nolla   pohdittua   korkokysymystä,    esittäen    erinäisiä   meilläkin    tunnettuja
näkökohtia.    M. m. hän   huomauttaa,   ett,ä   korkokanta   Tanskassa,   joka   on
pääomia  importeei.aava  maa,  olennaisesti  on  riippuvainen  siitä,  millä ehdoilla
muualta  on  saatavissa  pääomia.   Tarkoituksenmukaisinta  on  tietysti sijoittaa
u]komaille  ne  lainat,  jotka  \.oidaan  saada  edullisimmin   ehdoin,  siis   ``altio-
lainat.    Edelleen   käsitellään   kysymyksiä   virallisen   diskonton   ja   liikepank-
kien  soveltamien   koi.kojen  välisestä  suhteesta  sekä  liikepankkien  ja  säästö-

pankkien    kilpailun   vaikutuksesta   korkoihin.-J. C. J¢rgensen,    roJtJ-og
!7.ciÅ!¢!se/s£c77w.     Tekijä   tekee   selkoa   erilaisist,a   tullijärjestelmistä   ja   näiden
alaosastoista  sekä  tullin  eri  lajeista,  kauppasoi)imuksista  ja  niiden  määräyk-
sistä   y.  m. tähän    kuuluvista   asioista.

STATS©KONOMISK  TIDSSKRIFT.

N ..o  1,1929. -Holgei.  Koefoed`  Gult  og  gullekspoi'ti)unkter.   T.täyss..å tehd:å;å.n
selkoa  ]askelmasta,  mitkä  ovat  Norjan  kullanvientipisteet  Lontooseen,  New
Yorkiin   ja   Tukholmaan   nähden.    Mainitut   kultapisteet  ovat   odottamatto-
man  lähellä  parikurssia.    Käytännössä  ei  tietenkään  läheskään   aina  synny
kullanvientiä het,i,  kun  kultapiste on saavutettu.   Tekijä huomaut,taa lopuksi,
että  kullantuontipisteet  eivät  suinkaan  ole  juui.i  samalla  etäisyydellä  pai.i-
kui`ssista kuin  kullanvientipisteet,  koska ne on laskettava asianomaisen `'ienti-
inaa\n   olosuhtelder\  poh5aL\18\. -Eilif   Gjern.ce,   Btdrag  til   konjunhtui.statistik-
Åc7zs  me!odi.M..  Sc®`orig  og  #.cnd.    Tekijä  selvittelee  vuodenaika`'aihtelun  laske-
mista.    Kehittäessään   kaavansa  hän   edellyttää,   että  konjunktuuri\.aihtelut
on  eliminoitu,  joten  on  otettava huomioon  vain  pitkäaikainen  kehityssuunta.

JAHRBUCHER   FUR   NATIONALÖKONOMIE   UND   STATISTIK.

Maa,liskuu  19e9. -Othmar  Spa,nn,  Die.  Lösung  der  Wert-un{l  Preisfrage
c!i4s der Gainz;Äci.£sJc%t'c.   Useat Spannin  arvostelijat ovat kohdistaneet huomau-
tuksensa - eikä ilman  syytä -  varsinkin  hänen  ai`vo-oppiinsa,  moittien  sitä
puutteelliseksi   ja   epäselväksi.    Tunnettuahan   on,   että  Spann   alkujaan   oli
rajahyötyteoi.ian  kannalla,  mutta  on  sittemmin  i`atkaisevasti hylännyt  aikai-
semman   käsityksensä.    Esillä   olevassa   kirjoituksessa   Spann   täydentää   ja
selventää   tältä   osalta   universalistista   jäi`jestelmäänsä.     Hänen   mielestään
eivät tähänastiset arvo-ja hintakysymyksen selitykset voi olla oikeita,   koska
niitä  kaikkia  haittaa sama  perusvirhe:  mekaaninen  ja  mateJ'ialistinen  käsitys
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talouselämästä.    Talouden   syvin   olemus   on   kuitenkin   puh±aasti   henkistä,
joten  univei`salismin  piirissä  ai`vo  ja  hinta  eivät  voi  saada  se]laista  keskeisLä
asemaa,    minkä   näille   toiset   kansanta]oudel]iset   järjestelmät   myöntävät.
-   Waltei.   Weddingen.   Angewandte   Theorie   der   Schlichtung.    V±ime   aL.\koina.
on   Saksassa  alettu   yhä  äänekkäämmin   vaatia  työriitaisuuksien  sovittelun
uudelleen järjestämistä.   Kii.joittajan  mielestä on näin ollen  paikallaan pohtia
sanottua kysymystä myös sove]letun  teoi.ian  kannalta.   Hän haluaa selventää
käsitystä  sovittelutoimen  tehtävistä  ja  päämääristä  ja  hai.kita  näiden  pää-
määi`ien  toteuttamiseen  sopivia  keinoja.    Kii`joittaja  kiinnittää  laajassa  esi-
tyksessään    erikoista   huomiota   sosialipolitiikan    peruspi`obleemiin,    tuotta-
vuuskysymykseen.

Iluhti,kuu   1929.-Josef   Dobretsbergei.,   Die   Ueberwälzung  der   Monopoz-
wirkungen  im  wtrtschaftttchen   Konzeimationsprostss.    K±r3oLtuksessa.  kåsite\-
]ään   monopolistisen  organisatsionin  vaikutusta  tuotantoon  ja  tulojen  muo-
dostukseen.       Kysymystä   valaiseva   konki.eettinen   aineisto   pohjautuu   etu-

päässä   Saksan   ja   ltävallan   sodanjälkeiseen   taloude]liseen   kehitykseen. -
Jul,tus   Neubauer',  Ei,ne  Wieder.belebung  der  Arbei,tswert,t,heorie?    Ajiheer\  t,-åh:h.än
kirjoitukseen   on   antanut   Otto   Coni.adin   taanoin   julkaisema   ai`tikkeli   t>Der
7iusammenbruch   der   Grenznutzenlehrei).     Kirjoittaja   polemisoi   paikoittain
varsin   purevasti   Conradia  vastaan,   todistellen,   että  tämän   suhtautuminen
arvo-kysymykseen   on   kaikkea   muuta   kuin   johdonmukaista.     Ensinnäkin
Conra,d   hylkää   .iyi`kästi   käyttöarvon,   mutta   hyväksyy   toisaalta   työai`vo-
teorian   hinnanmuodostuksen   selitysperusteeksi,   päätyäkseen   kuitenkin   sa-
moin  kuin  Cassel  kokonaan  kielteiselle  kannalle  arvo-oppiin  nähden.   Tekijä
myöntää,  että rajahyötyteoria  ei  suinkaan  ole  tieteen  viimeinen  sana,  mutta
keri.assaan  muodotonta  on  väittää  Coni.adin  tavoin,  että  se  on  suoranainen
vaara  kansanta]oustieteelle.   Mitä Casselin  hintateoi.iaan  tulee,  niin  on  Conrad
vahvasti   liioitellut   sen   ansioita.     Casselin   keksimä   »niukkuuden>>   periaate
sisältää  pohjaltaan  saman  ajatuksen  kuin  rajahyötyteorian  jo  aikoja  sitten
esittämä  harvinaisuus-käsite.    Casselin  on  näin  ollen  kiittäminen  i.ajahyöty-
teoriaa  jäi`jestelmänsä  perusajatuksista,  mutta  toinen  asia  on,  onko  Casselin
hintateoria  todellakin  t>tulevaisuuden  teoriai>,  kuten  Conrad  otaksuu. --  Karz
Setiiemann,  Das  Ganze  dei.   ,St,cciistik  und  die  beherrschende   ldee.    Kjir.]o.r+t.a.ia
haluaa  valaista  Grauntin  suui`ta  merkitystä  tilastolliselle  ajattelulle.   Graunt
on ennen kuin kukaan  muu kyennyt selvästi havaitsemaan sen luvuilla määi.i-
telt,ävän  lainmukaisuuden,  joka  syy-  ja  seui`auskompleksien  vä]illä  vallitsee.
Grauntin  ajatus  on  ja  tulee  aina  olemaan  tilastotieteen  hallitseva  ajatus  ja
sen   eri   teorioiden   alkulähde.

\VELTWIRTSCHAFTLICIIES  ARCHIV.

Tammikuu  1929. -  Cltrtstian  Eckert,  Aussi,chten  dei. Kapiialismus.  Teki3.å
esittää   käsityksensä   Sombartin   teoriasta,   (vi`t.   Sombai.t:   Die wandlungen
des  KaFitqlismus W. A.  28 8.,  H. 2.) huomauttaen,  ettei  hänelläole oikeastaan
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vastakkaisia  mi.elipiteitä,  vaan  sen  sijaan  toisia  vivahduksia  tuotavana  esiin
sanotusta   kysymyksestä.     Kapitalismilla   tu]ee   määrät.yin   edellytyksin   ole-
maan  mahdollisuuksia  vaikuttaa  vielä  monien  sukupolvien  ajan  Euroopassa.
Kirjoittaja   kuitenkin   lausuu    epäilevänsä,   voiko   millään   lailla   edeltäpäin
määi`ätä,   mihin  suuntaan  kehitys  tulee  kääntymään,  ja  hän  ]opettaa: Ehkä
nykyinen  kapitalismi  on  joissakin  kohdin  ylittänyt  täysrenessanssin  muoto-
kauniit  `.iivat,  ehkä  sen  yritysten  jättiläismäisissä  mittasuhteissa  on  jotain
barokkia,    mutta  siinä  ei  ole  vielä  rokokoon  velttoutta  ja  siroutta  eikä  pal-
mikkokauden  jäykkyyttä  ja  kivettyneisyyttä. -4Jc€cindGr  J14¢7w,  D®.G  S!czbi.-
!t.si.c"7tg   c!c7.   Jf¢zt/Ärc!/C   dcs   DoZzcirs.     Kirjoituksessa   selvitetään   niitä   syitä,

joista   johtuu,     että   Yhdysvaltojen    rahapolitiikka   vaikuttaa  i`atkaisevasti
kansain\'älisiin     rahamarkkinoihin.       Kirjoittaja    selostaa     keskuspankkien
mahdollisuuksia      säännöstellä       hintatasoa,      raliapolitiikan     tarkoituksia,
kansainvälisten   suhteiden   vaikutusta   j. n. e.  -  GcrÄairc!  jt4czc*cnrofh,   Zo!/-

pozjcz.ft     wncj   P7.odL4Å.C..ons".C!e!oersorgt47!g.     Kii`joittaja   Selostaa   tullien   vaiku-
tusta  tuotantoon,  huomauttaen,  kuinka  ne  saattavat  aiheuttaa  vilkasta  tuo-
tannon   elpymistä,  mutta   kysyen  samalla,  eikö  samaan  tulokseen  mahdolli-
sesti    päästäisi    muitakin    keinoja    käyttäen.    -  ,4dj.cas   Prcc!öhz,   D..e   Si.jcz-
wanderung  der  amerikanischen  Baumwollindurstrie.    Ka\nsa\\aL\ssoda.n  a\Lka\"  o\±
Yhdysvaltojen   teollisuus   yleensä   ja  siis  myöskin  puuvillateollisuus  keskit-
tynyt  Uuden  Englannin  valtioihin.    Nyttemmin  on  etelävaltioiden  puuvilla-
teollisuus  suurempi  kuin  näiden.   Syynä on  osaksi se,  että etelässä on  halpaa
työvoimaa   käytettävissä,   vaikka  neekerityövoima  ei  tulekaan  tekstiiliteolli-
suudessa  kysymykseen.    Toisena  syynä  ovat  halvat  rakennuskustannukset,
mihin  lisäksi  tulevat sosialinen lainsäädäntö ia käyttövoiman huokeus. -  Ro-
bem   Liefnwnn,    Der   Ausgleichgecla,nke   a,ls  Organisationsprinzip  des  Ta,ti,sch-
vc7.Å.c%rs.      Tämä   aito    liefmannilaiseen    ty,yliin    kii.joitettu    mielenkiintoinen
tutkielma,   jossa     käsite]lään     tasoitusajatuksen    kelpoisuutta    vaihdannan
oi`ganisatsionipi`insiipinä,   pohjautuu    hänen    käsitykseensä    talouden    psyy-
killis-dynaamisesta  luonteesta.

Hulriikuu   1929. -   Robert   Michels,   Di,e   Kri,ti,k   der  Handel,sb{lanztheorie
Öcj  Cja!).-Zii.nc!Jc!o  Corz..  (J76g).    Kreivi  Carlin  teos  i>Ijyhyitä  tarkasteluja  kan-
sojen   ta]ousbilansseistat>   ilmestyi   seitsemän   vuotta   ennen   Adam   Smithin
tutkimusta  kansojen  `'arallisuudesta.   Carli,  joka  eli  merkantilismin  rappeu-
tumisajalla,   ai`vostelee   mielenkiintoisesti   m.  m. tullin   välityksellä   saatavia
tietoja kaupasta ja kansojen rikkaudesta. -j+.ri.fz S£crnberg,  Jfrrie Mnd 4itsscn-
hc!7.dez.    Kirjoittajan   lähtökohtana   on   Marxin   teollisuuden   jako  tuotanto-
teo]lisuuteen   ja   kulut,usteollisuuteen   ja   on   hän,   mitä  pulien   välttämättö-
myyteen   kapitalistisessa  yhteiskunnassa  tulee,  samalla  kannalla  kuin  Rosa
LnixeTr\huT.g.  -   Fritz,  von  Haniel,  Auslandanleihen  und  Za,htungsbilanz.   ALi-
tikkeli   käsittelee   Saksan   suhtautumista   ulkomailta   saataviin   lainoihin,  ja
kifjoittaja  tulee  siihen  tulokseen,  että lainojen  otto  on  taloudellisista  ja  va-
]uuttateknillisistä  syistä  pidettävä  valtion   valvonnan   alaisena. -.4ndrcaLs
Predöhl,,    Die    Wanderungen    der    amerikanisch-kanadtschen    Pa,pierindustrie.



236                                                                          ZUSAMMENFASSUNG

ti`acht  unserer  Vei`hältnisse  recht  grossem  Masse  voi`  allem  in  der  Metall-,
Holz-und Papiei`-,  Te}.til-und  Lederindustrie zum Voi`schein.   J14c£o!Jjnctt#fr®.c-
8enfrc7a  sind  vor  allem  die  Kiistengegenden  Sud-Finnlands  westlich  von  Hel-
sinki,  die  Gegenden  von  Kuopio  und  Soi`tavala  in  Ost-Finnland,  sowie  Hel-
sinki,   Tui`ku,   Tampei.e,  Viipuri,   Kotka,  Poi`i,  Vaasa,  Pietai.saai`i  und  Oulu,
nebst  Umgebungen.   Auf  die  Entstehung  dei.  Metallindustriezentren  auf  dem
Lande  hat  die  Rohmaterialienzufuhi.,  der  Reichtiim  an  ftir  die  Herstellung
von   Eisen  notwendigen  Wäldern,   dei.  infolg.e  des  Reichtums   an   fabrbai`en
Wasserstrassen  bequeme  Transport  von   Rohmaterialien  und   Erzeugnissen,
sowie   die   verhältnismässig  niedrigen   Transportkosten,   vor   allem   abep   die
merkantilistische   lndusti`iepolitik   der   Regiei`ung   eingewirkt.     Die   obener-
wähnten  Städte  wiedei`um  sind  solche  Zentren  geworden  infolge  dei'  durch
die  Entwickelung  der  anderen   lndusti`iezweige   und   Gewerbe   verursachten
grösseren  Nachfi`age  nach  Metallen,  infolge  der  Vei`besserung  der  Kommuni-
kationen,   infolge   dei`  bedeutendei`en   Kapitalbildung  und   dei.  lebhaftei.  ge-
wordenen   Unternehmungslust.    Hojg-   wnc!   Paipi.e/.t.ndu)s!rjczcn£rGn   von   grös-
serer  Bedeutung sind  bei uns  die Gegenden  von  Kuopio,  Mikkeli,  Savonlinna,
Lieksa,  Joensuu,  Viipuri,  Sortavala,  des  Kymitalgebiets,  von  Porvoo,  Lohja,
Poi.i,   Kalajoki,  Oulu,   Kemi,   Kajaani,  Jyväskylä,  Mänttä  und  Tampere  ge-
woi.den.   In  diesen  Gegenden,  welche  alle  an  den  Ufefn  unseres  weiten  Seen-
gebiets  oder  in  den  Tälern  oder  an  den  Mundungen  der  gi.ossen  und  wassei'-
reichen   Abflusse   der   Gewässer   dieses   Seengebiets   liegen,   entstand  stellen-
weise  sogar  cine  sehr  starke   Konzenti.ation  der   Holz-  und  Papierindustrie
vor  allem  als  eine  Folge  davon,  dass  Rohmatei`ial  beinahe in  unbeschi.ärikter
Menge   7.u   haben  war,   wobei  die   Transpor.tmöglichkeiten  sowohl  des   Roh-
matei.ials,  als  auch  der  Erze`]gnisse  gut  und  die  Transportkosten  verhältiiis-
mässig  billig  waren.   Ausset.dem  trug  zui`  Kon7.entration  noch  der  Umstaiid
bei,   dass   Betriebslnaft,   d. h. billige  Wasser]uaft   zu   erhalten  war,   zugleich
trug  aber  dazu  auch  die  grössei.e  Unternehmungslust  und  stärkere  Kapital-
bildung  bei,  was  einerseits  zui.  Erweiterung  der  Far,riken  der  alten,  schon  in
Betrieb  gekommenen   Fii`men,   andererseits  aber  auch   zui`  Grtindung  neuer
Holz-und  Papiei`industi`ieiin teTnehmungen  ft.ihrte.   Unter  den  Fe#£j!jnczz#Cri.c-
zen!re7®  unseres  Landes  sind  die  Gegenden  von  Turku,  Tampere  und  Vaasa
diejonigen,   welche  voi.  allem  erwähnt   zu  werden   vei`dienen.    Die   Konzr,n-
tration  dieses   lndustriezweiges  ist  voi`nehmlich  eine  Folge  dei.  in  mei`kanti-
list.ischem  Geiste  gefuhrten  lndiistriepolit,ik, d.1]. der Regierungsmassnahmen,
welche  eigentlich  schon  im  18. und  19. Jahi`hundei.t  zur  Entwickelung  Tam-
pei`es  7.u  dem  Textilzentrum,  wie  es  jetzt  der  Fall  ist,  fuhrt.en.   Als  andere
Faktorer,  welchc  z`ir  Konzenti`a`tion  beiti.ugen,  sind  nrtch  zu  crwähnen:  eirle
st.ai.ke  Nachfi`age  nach  Rohmaterial,  d. h. Gai`n  zu  Handarbeiten  und  ft±i`  die
Hausindustrie;   das  Vorhandensein   von   Triebkraft  und   voi.  allem,  was   die
Konzenti'ation   der   F]achsindusLi.ie  in   Tamriere  anbeti`ifft,   daLs  Vorhanden-
sein  von  Rohmaterial.   Die  Leder£nc!t4s£ri.e  ist  in  den  Gegenden  von  He]sinki,
Tampere  und  Pori,  sowie  in   Oulu  konzentrieft.    DeT  Umstand,  dass  diese
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DIE  INDUSTRIEPOLITIK  DER  FREIHEITSZEIT.

Von   Dr. Villw   Annala.

Bei  der  BeLrachtung  der  lndusti.iepolitik  dei` sogen.   Fi`eiheitszeit  (1749-
1772)   bemerkt   dei`  Verfasser,   dass   alle   Massnahmen   der  merkantilistischen
Wirtschaftspolitik  dasselbe   Ziel  bezwecken,  nämlich   dass  im  Aussenhandel
cin  Expoi`ttiberschuss  ei.i`eicht  wei.den  mtisste.   Da  die  lndustrie,  nach  dieser
Ansi(.,ht,  Exportartikel von grössei.em Wei`t bot,  als die  Landwii`t,schaft, wurde
dieselbe während  dci. Fi.eiheitszeit Gegenstand einei` besonderen  Begtinstigung
und   Ft.ii.sorge.    Diejenigen   Machtmit,tel,   welche   in   Schweden-Finnland   zui`
Entwickelung  der   lndiist,i`ie   })enutzt   wurden,   wai`en   prohibitive   Zollpolitik
und   finanzielle   Unterstiitzung`stätigkeit  des  Staates.    Die  Mittel  zui'  Unter-
stiitzung  der   lndustrie  wurden  teils  durch  dii`ekte  Besteuerung,  teils  dui.ch
7jollsteigei`ungen  auf  Luxuswaren  geschaff t.   Die  lndusti`ieanstalten  erhie]ten
Ge]dunterstiit7,ungen,   sowohl   Anleihen,   als   auch   Pi`ämien.    Dieser   letztge-
nannten  gab  es  eine  grosse  Menge,  von  denen  die  Herstellungspräinien,  die
Schafzucht-   undj  Wollpi`ämien,    die    Exportprämien   und   die   Pi.ämien   ftir
Gi`Undung   neuer   Fa])i`iken   die   wichtig`sten   waren.     Da   die   Verteilung   dei`
Prämien   vor  allem  von   dem  Reichstag  abhing,  hatte  die  der  Freiheit,szeit
eigone  rucksichtslose  Parteipolitik  zur  Folge,  dass  die  Anleihen  und  Prämien
vor   allem  nur  denjenigen   lndusti`ie-Untei`nehmem  gegeben  wurden,  welche
sich   zu   dei`   herrschenden   Mehrheitspartei,   den   »Huten»   (Hattar),   zählten.

Die  andei`en  industpiepolitischen  Massnahmen,  wie  die  Organisation  und
die  offizielle  Kontrolle  der  lndusti`ie -und  die  Griindung  eigener  Gerichtshöfe
fiir die  lndustrie, hatten  au{ die Entwickelung der  lndustrie weniger Einfluss.

Abei`  obgleich  die  Freiheitszeit  auch  eine  frtiher  nicht  dagewesene  Bltite-
zeit  dei`  Industrie  bedeutete,  wai`  dieses  doch  nicht  allein  die  Fo]ge  dei.  indu-
striepolitischen    Massnahmen.     Eine   wenigstens    ebenso    grosse    Bedeutung
hatte  die   lnflation,  welche  eine  Folge  davon  war,   dass  Schweden  in   zwei
schlecht  gefuhi`te  Ki.ieg`e  hineingezogen  wurde.    Da  die  Reichsbank  wähi`end
eines   Vierteljahi`hundei`ts   gezwungen   war,   die   Banknotenmenge   Jahr   fiir
Jahr  zu  vergrössei.n,  war  scheinbarei`  Geldi.eichtum  und  Preissteigerung  die
nattirliche  Folge.   Diese  Umstände  spornten  die  Untei`nehmungslust  auf  dem
Gebiet  dei.  Industrie  mindestens  ebenso  stark  an,  als  die  vielen  Massnahmen
der  Staates  zur  Fördei`ung  der   lndust,i`ie.

DIE  ljoKALE  KONZENTRATION  UNSERER  INDUSTRIE.

Von  A\LtuaLr  Jussi  Vo,rpela.

Obgleich  man  bei uns  nicht  von  einer lokalen  Konzenti.ation  der  lndustricL
in  gi.ossem  Umfange  reden  kann,  wic  an  vielen  Orten  im  Auslande,  wo  die
Vei`hältnisse  ftir  die  Entstehung  und   Entwickclung  dieser  Ei.scheinung  viel

gtinstiger  gewesen  sind,   kommt  diese  Erscheinung  doch  in   einem  in  Anbe-
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DIE   NEUESTEN   SOZIALVERSICHERUNGSGESETZE    UND   GESET-

ZESVORLAGEN.

Von  Ministerialdirektor  On74j  jJazzs!cn.

In  der  Schi.ift  wii`d  die  auf  dem  Gebiet  der  Sozialversichei.ung  in  letztei`
Zeit  in  Europa  geschehene  Entwickelung  behandelt.    Der  Vei`fasser  hat  aus
der  Zahl  der  Gesetze  und  Gesetzesvorlagen  einige  typische  urid  fur  die  gegen-
wäi.tige  Richtung  der  Entwickelung  be7.eichnende  gewählt.    Ausserhalb  der
Darstellung  ist   im   allgemeinen  die  Unfa]1versicherung  gelassen  worden,  mit
Ausnahme   des   Falles,   wo   dieselbe   in   unmittelbai`em   Zusammenhang   mit
der   Krankheitsvei`sichei`ung  steht.

Dei'  Vei.fassei`  konstatiert,  dass  man  tiberall  bestrebt  ist,  ein  einheitliches
System  zu  schaffen,  welches  die  Krankheits-,  Invaliditäts-  und  Altersunter-
sttitzungen  un`ifassen  wui.de,  und  dass  zu  denselben  beinahe  immer die  Unter-
stutzungen  der  Witwen  und  Waisen  gezählt  werden.    In  einigen  Fällen   ge-
höTen   die   Unfalluntersttitzung`en   auch   dazu.    Die   Alterspensionen   sind   in
letzter  Zeit  in  allen  neuen  Gesetzen  Europas  auf  der  Grundlage  des  Systems
der   Vei`sichei.ungspi.ämien,   nicht   aber   auf   dei.   Gi.undlage   der   Versoi.gung

geordnet  worden.    N`ir  in  denjenigen   Ländern,  in  denen   diese  Sache  schon
von frtiher her auf der letztgenannten Gi`undlage geoi.dnet ist, ist dieses System
auch   bei   der   Ei`neuerung   dei.   Gesetze   beibehalten   worden.    In   Norwegen,
welches beschlossen hat, bei der Organisation dei` Alterspensionen  dem System
der  Ver.eorgung  zu  folgen,  hat  man  nicht  gewagt,   das  Gesetz  einzufuhi.en.

In   einigen   l;ändei`n,   in   denen   ein   allgemeines   Sozialversicherungsgeset,z
erlassen  worden  ist,  ist  dieses  Gesetz  aiifangs  nur  teilweise  in  Anwendung

åå:rafå:nTå:f,esnv,erus?.dhå::anrginfw;:seensFk::ån:ffg::reiznuensäcshos:iaa|:ferds:.:e:uenb;å:
gesetz  gibt,  ist  dais  Gebiet  das  Gesetzes  auf  die   Krankheitsversicherung  be-
schi`änkt,  mit  Ausnahme  ltaliens,  wobei  (lie  Gesetzesbestimmungen  so  abge-
fasst  sind,  dass  dieselben  der  Schaffung`  eines  einheitlichen  Systems  spätf`r,
l)ei   sich   bietender  Gelegenhoit,   nicht   im   Wcge   stehen.

Bei   der   Ausai`beitung   der   Gesetzesvorlage   betreffend    die    Krankheits-
vei`sichei`ung  in  Finnland  hat  man  versucht,  die  aus  andei`en  Ländern  eThal-
tenen  Lehren in  Betracht  zu nehmen  und dieselben den Verhältnissen unseres
Landes  anzupassen.   Wollte  man  in  Finnland  zuer.st  die  Alters- und  lnvalidi-
tätsversicherung  verwirklichen,  so  wurde  man  ganz  andere  Wege  gehen,  als
die,  welche  die  Ei.fahi`ung  in  andei`en  ljihdei`n  als richtig  erwiesen  hat.   Nach
Ansicht  des  Verfassers,  wäre  das  ein  gefährlicheJ`,  in  Zukunft  wahrscheinlich
schwer  und   mit  gi'ossen   Kosten  zu  korrigierender  liTtum.
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Viime   aikoina  on  Amerikan paperiteollisuus siirtynyt pohjoiseen  päin  -erit-
täinkin   on   havaittavissa    siii`tymistä   Yhdysvalloista    Kanadaan.    Samalla
huomataan   muitakin   siirtymisiä,  esim.    idästä   länteen,    Ison   valtamei`en
i`antavaltioihin.     Raaka-aineitten     saantimahdollisuudet,     kauppapolitiikka
ja  myöskin  kulut  ja  kulutus  ovat  syynä  siihen,  kuten  kii.joituksessa  osoite-
taLaLn.-Herma,nn   A. L. Lufft,   Der   Charakter   der   Arbeiierbewegung   in   den
J'crei.nL.g!cn  S£ci¢!Gn,   Dct4!scÄJand  und  Engzci7id.    Kirjoittajan   käsityksen   mu-
kaan   on   Amerikan   työväenliike   tuotannontekijän   työn   ja  persoonallisuus-
aatteen   kannattaja,  saksalainen  lähtee  uskonnollisesta  maailmankatsomuk-
sesta,   päätyi   hän  sitten  kristinuskoon  tai  mai`xilaisuuteen,  Englannin  työ-
väenliike  tyytyy  olemaan  itsepuolustusjärjestö.

Osastoon  »Chronik  und  Archivalien»  sisältyy  m. m. pi`of.  Kyösti  Jäi`visen
kirjoitus  »Die  öffentlichen  Untei`nehmungen  in  der  Staatswii.tschaft der noi`-
dischen   Länder.»
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Industrie   gerade   in   diesen   Gegenden   entstanden   und   sich   ent,wickelt  hat,
ist  eine  Folge  davon,  dass  die  Zunahme  der  Nachfrage  in   dei`  Heimat.  und
ausserdem der Absatz nach Russland, vor allem in dei.  Ki`iegszeit, dazu ftihrte,
dass  die  anfangs  sehr  unansehnlichen   l,ederfabi`iken  sich  zu  Grossbeti`ieben
entwickclten,  in  deren  Nähe  dann  einerseits  neue  LedeT`fabriken,  andererseits
Fabriken   fi\r  die  Verarbeitung  von   Ledei',   wic   SchuhfabTiken,   Sattlereien,
Portefeuille-und  andei`e  Lederfabi`iken  enlstanden,  wobei  zur  Konzentration
der  Umstand  sehr stark beitrug,  dass  es  genug ihrer  Ai.beit  kundige  Ai`beiter
8ab.

BTJCHERSCHAU.

In  dei`  BticheTschau  wird  u. a. die  eben  erschienene  3. Auflage  des  grossen
finnischen   Kartenwei`ks   »Suomen   Kart.asto»  angeftihrt.    Das   Wei`k  ist  von
der   Finnischen   Geographischen   Gesellschaft   herausgegeben   und   die   Voi`-
ai`beiten  da7.u  haben  mehrero  Jahi.e  in  Anspruch  genommen.    In  dem  Wei.k
wird  mit  Hilfe  von  Kai`ten,  Kartogi`ammen  und  Diagi.ammen  das  Land,  die
Natur,  sowie  das  wirtschaftliche  und  gesellschaftliche  Leben  Finnlands  sehi`
vielseitig   dai.gestellt.    Dem   Kai`tenwerk  schliesst   sich   ein   302   Seiten   um-,
fassendes  Textbuch an,  an  dem  7 't  vei`schiedene Mitarbeil,ei. Beiträge geliefert
haben.  Mehrere  von  diesen  Beiträgen  stellen  interressante  Monogi`aphien  dai..
Die  Ez.klärungen  im  Kartenwerk  und  das  Textbuch  sind  aussei.  in  der  finni-
schen und  dei. schwedischen  auch  in  der eng]ischen  Sprache abgefasst.   Durch
das  Kai.tenwerk  ist  es  also  möglich  auch  ausserhalb  der  Grenzen  Finnlands
gediegene  wissenschaftliche  Kenntnisse  tiber  dieses  l...and  zu  erhalteii.



ToiMiTUKSELLE  LÄHETETTyfi  KiRJÄLLisuuT rfl.

HA.NNTis  aEBHA:RT),   Nukgtnen  maatalouspula,nune,  sen  syttä  ia  chd,otuksia

se7®   !..c¢entd.n4z.scÄsj.     Osuuskassojen    Keskus]iiton   julkaisuja   sai`ja   1,   n:o    |.

Helsingissä  4929.    61   siv.    Hinta   6   mk.

RiETi   ITKON.EN,   jfz{nno.!Zjs!cu.£  selitettyinä.    Toinen   uusit,tu   painos.     Kun-

nallisen   keskustoimiston   julkaisuja   1.    Werner   Söderström   Oy.    Porvoossa

1929.    256  siv.    Hinta  32   mk.

ViHTORi    KARpio,    "d.rÄö   /.c4   Åzt£o¢   4merz.Å*cz.     Wei.ner   Södersti.öm   Oy.

Keravalla  1928.    300 +  VIIl  siv.    Hinta  nid.  ''i5 mk,  sid.  60  mk.

OsuusToiMiNTALAKi.      Kymmenes   Painob.      Pellervon   kirjasto    n:o   5.

llelsinki   1929.     Hinta   nid.   15   mk,   sid.   25   mk.

EiNo   RiNNE,   Sd.d.Asmd.cn   pt.£d./.d.n   vi.!/.cZ?/sÄL.s£ori.cL    Suomen   entisyyttä   111.

Werner  Södei.ström  Oy.    Porvoossa  4929.    129  siv.    Hinta  40  mk.

SuoMEN     KARTASTo    1925.      Julkaissut    Suomen    Maantieteellinen    Seura.

Kustannusosakeyhtiö   Otava.    He]sinki   1929.    Hinta.  tokstikii`jan   kei.a  tä.ys-

vaatekansissa  550  mk,  nahkaselkäkansissa  650  mk.

SuoMEN   OBLiGATioKiRJA.     Jakaja:   Akateeminen   kirjakauppa.     Helsinki

4929.   Ilinta   80   mk..

SuoMEN    O.suusToiMiNTALiiKE    1927.     Pellervon   vuos;kirja   XXVII.

Helsinki    1929.      Hinta  nid.   80   mk,   sid.   100  mk.

TALouDELLisiA    PÄi`,ÄNKysyM¥KsiÄ.     Suomen    Puunjalostusteollisuuden

Keskusliiton   julkaisuja.    Viipurissa  1929.    80  siv.    Hinta  12   mk.

UNiTAs.   Oy.    Pohjoismaidcm    Yhdyspankin   Suomen  taloudellista  eläinää

`'a)aiseva   ju]kaisu.     N:o  `J,1929.



Suomen  Maatalousiosakeipankki
Pääkonttori  lielsingissä

41  haarakonttoria

omat,     VCLrst    Uli

8 0, 0 0 0, 0 0 0: -

TäydeLlinen  pankkiliilw

Tallettajille  edullisena  suositellaan karttuvaa  säästötiliämme,

jossa    h}'vitetään   korkein   pankkikorko   ja   korko   ]iitetään
pååoma`aLn  neliästi  vuodessa.



MAAMME  LAAJIN  JA  VANHIN
KOU  LUTARV I  KEL  I  I  KE

OY.  VALISTUS
KUSTANTAJA    -    KOULUVARUSTAJA

TÄYDELLINEN
PAPERIKAUPPATAVARAIN

TUKKULIIKE

OMAT    TUOTANTOLAITOKSET!

I-IELSINKI  -ANNANKATU  29  -  SÄHKÖOS: VALISTUS

SUOMEN KARTAST0
Toimittanut    Suomen   Maantieteellinen   Seura

L-//l us{ajina   74  eTi  alojen  pälei)ää  asiantunlijaa ja
26  i)irastoa,  uhdistgstä  ia  tieteellistä  lai.losta.  12 I¢oko
aukeaman  karttaa,  4  si.i)un  kokoista  kai`ttaa, 262 pie-
nempää  karuaa ja 32 diagi`ammaa.      Artiaa  suppean
multa  sil{i  kaikinpuolisen  kuuan  Tnaamme  luonnosta,
valliollisista  oloista ja kansamme elinehdoista.     Hinta
suomen-,   ruoisin-   tai  englanninkielisine  tekstil¢irjoi-
neen   kangaskansissa    550   mk,   nahkaselk.   650   mk.

OTAVA



SUOMEN  0SUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA    R.L.

PERUST.1904.
Pääkonttori   HELSINGISSÄ,   Vilhonkatu  7.

Sivukonttorit:    JOENSUU,   JYVÄSKYLÄ,   KOKKOLA,  KOTKA;
KUOPIO,    OULU,     TAMPERE,    TURKU,    VAASA,    VIIPURI.

LIIKF.VAIHTO   v.1928    1003  MILJ.   MK.

TUOTANTOLAITOKSIA
HELSINGISSÄ, JÄMSÄSSÄ, VAAJAKOSKELLA ia VIIPURISSA.

Tuotantolaitosten   liikevaihto  v.1928   80  milj.  mk.



KANSALLIS-OSAKE-
PANKKI

NOTARIAATTIOSASTO
•:.

T/ astac[f 2otlaa  s äilqtetläD äksi
säätiöiden,    yhdistysten    .ia    y.ksityisten    arvo-
papereita,  kuten ve]kakirjoja, osald{eita, ob]igat-
sioneja    y.m.,    nostaen   ja   perien   niist,ä    aika-
naan  kertyvät  koi`ot  ja  voitto-osingot ;

Derii
ulosottoteitse  saatavia ;

f7a#Ä#z.z.
uusia  ta[onkilehtiä   os;Lnkoiippuihin ;

Kuolettaa
kadonneita   arvopapereita,  kuten   postilähet}.s-
vekseleitä,  osakkeita  ja  talonkeja ;

Laatii
testamenttejä,    kauppakirjoja,    kontrahteja   ja
yhtiöjäi.jest}7ksiä ;

Hankkii
vahvistuksia  yhtiösäännöille ;  ja

Toimiltaa
asioita  pääkaupungin  vii`astoissa.

ff                                                                                     faJ§



Mrsr4  SyysrÅ

ELANNON  NÄKKILEIPÄ
or\  maukkainta  ja.  laadultaan  parasta

vaikkakin  se  on  hinnaltaan
huokeinta?

E   LA   N   N   O   L  LA       O  N

®MÅ   MYLLY
Elannon  ]eipomoa  rakennettaess.a

On

TEKNIIKAN   VIIMEISET
SAAVUTUKSET

• otettu  huomioon

Kaikk;en kuluttajien  vaat,imuksia
silmälläpitäen  valmistamme

näkkileipää

13    ERI   LAAIUA

0 S U U S li 1 I K E

E li Å N T] 0  R.. IJ.



KULUTU  S  O  S   U  U  S  KU  NTIEN

KESKUSLllTTO     (K.K.)
Osuuskauppoin  valistus-  Ja   neuvontojärjestö

Jäsenosuuskauppain  jäsenmäärä
v.   1928     225.544

Jäsenosuuskauppain  myynti
v.   1928  1.364  milj.   mk.

qp

O   S   U   USTU   K   K   U   K   A   U   PPA

R,L.      (OTK)
Osuuskauppain  kaupalllnen  kesku5Iiike`

Liikevaihto  v.   1928  813.5   milj.  mk.

EP

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

KANSA
Osuuskauppain   perustaiTia   henki-  ia  topaturmavakuutuslaitos

Henkivakuutusten  hankinta  v.   1928
193.9   milj.   mk.

qp

PALOAP   U   Y   H   DISTYS

KANSA
0suuskauppain   perustama   palovakuutuslaitos

Vakuutuskanta  v:n  1928  lopussa   1.285  mi]j.  mk.



VOINVIENTIOSUUSLllKE

VALI 0 R. L.

myy  edullisesti  laadultaan  voittamatonta

VOITA
]UUSTOA  ]A  PULLOs

KERMAA

Helsinki,  Hanko,  Turku,  Viipuri,  Tampere  ja  Oulu



Te  koetatte  järjestää  taloudelliset  asianne  itsellenne
ja  perheellenne  mahdollisimman edullisiksi.
Mutta  oletteko  ajatellut,  että  kuolema  voi Teidät viedä
kesken  järjestelyjänne,  äkkiarvaamatta?
Miten   olette  perheenne  toimeentulon  tållaisen  tapauks
sen  varalta  järjestänyt?
Oletteko  ajatellut,  että  ainoa  keino,  jonka avulla voitte
turvata  perheenne,  on  se  että  otatte itsellenne riittävän
suuren  henkivakuutuksen?
Ellette  ole  tätä  ajatellut  ettekä  niin  tehnyt, niin tehkää
se  heti.    Henkivakuutuksen   voi   aina   ottaa  liian  myö3
hään,   mutta  ei  milloinkaan  liian  aikaisin.
Kääntykää   meidän,   ensimmäisen  kotimaisen  vakuutuss
laitoksen  puoleen, sillä  siten saatte  perheenne vakuutusg
turvan  järjestetyksi  itsellenne  edullisimmasti.

KESKINÄINEN    VAKUUTUSYHTIÖ

K A L E VA

KESKUSOSUUSLIIKE

HANKKIJA   R.L.
alallaian   suurin  liike  maassamme

MYY:

Väkilannotteita, maanvilj.-ja kasvitarhasiemeniä, väkirehuja,
maanviljelyskoneita,    sähkökoneita   ja

3tarvikkeita

RAKENTAA:
Meijereitä,     myllyjä,   sahoja,   vesivoimalaitoksia,

sähkövoima¢asemia    ja    johtoverkostoja

MAANVILTELITÄIN     OMA    LIIKE





HELSINGIN  UUSI KIRJAPAINO O.Y.

HELSINKI

LUDVIGINK.  4-6

PUH.  23833  ja  33789

+:;EE.:,

HUOI,BLLINENTyö    -NoPEATOIMnus



MAATALounEH  HTVÅHsl
sen  luotontarvetta  tyydyttäen käyt-
tävät  varansa  kaikki  maamme 4400

0 S U U S KAS SAA
Osuuskassat   ja   niiden   keskuspankki  Osuuskassojen  Kes-
kuslainarahasto   Oy    ovat  maamiesten  omia  pankkeja  -
jonne   jokainen    edistynyt    maamies   säästönsä   sii.oittaa.

K  E  S  KU  S  LA INARAHA  S  T  O
maksaa  korkoa :

juoksevalla   tilillä  ...      6  o/o
talletustileillä  .......   7i/2 o/o

OSUUSKASSOJEN   KESKUSLAINARAHASTO

Keskinäinen   Henkivakuutusyhtiö
SUOMI

31.  XII.   1928

Voimassaolevat  vakuutukset  ............   3.300.000.000    mk
Vakuutusten  luku  ................ „ .........                 600.000    kpl.

Vakuutettujen  säästöönpanot  ............       500.000.000   mk
Omat  rahastot  .................................           60.000.000
Vuosivoitoksi j a lisäsummia varten sääs-

tynyt  v.   1928  lähes    .....................           25.000.000      „

Uusia  vakuutuksia  myönnetty  v.  1928       593.000.000    „

Maamme  suurin  ja  edullisin
henkivakuutuslaitos   on

SUOMI-YHTlö



Länsiasuomen  Osakeapankki
PÄÄKONTTORI :   Turku.

Tampereen   OsakeBpankki
PÄÄKONTTORI :  Tampere.

Maakun±ain KeskusEpankki Oy.
PÄÄKONTTORI :   Helsinki.

•:-:..:.

Om¢k  parat  yhteensä  n.  190,000,000  ma,rl€haa.

EDULLISIA     SUOMALAISIA     TALLETUSPANKKEJA.

KESEHNÄINEN    HENKIVAKUUTUSYHTlö

SALAMA
SUURI-EDULLINEN-

SUOMALAINEN

•:.

SALAMA  a!Jen!a!¢  v.  4929 vuosina
4940 -4927 otettujen jatkuvamak-
suisten henkivakuutuksien vakuu-
tusmaksuja  40-3  °/o  vuoden  va-

kuutusmaksusta.

•:.

Ennenkuin   va,kuutatte   henkenrbe,
vert,ai,l,kaa  eri  uhtiöitä.,.  qal,i,tsette   sil,l,oi,n  Salaman.l

He'slngln UusFå'l:i:gäåå lå2u:


