vllLTloN TEOLLlsuusTolMINTn.
Kirj.

At,t,ila Tarjanne.
Valtio harjoittaa meillä huomattavaa teollisuustoimintaa; n. s.
va]tion osakeyhtiöitten omat varat nousevat nykyään noin niil-

jaardiin mai`kkaan. Huomattavaksi voimme tällaisen teollisuustoiminnan meidän oloissamme sy}.stä leimata, etenkin huomioidessamme sitä lyhyttä ajanjaksoa, jonka kuluessa se on nykyiseen
mittaansa kehittynyt --- eihän sen alkamisestakaan ole oikeastaan
kulunut kahta vuosikymmentä. Veiiäjän vallan loppuaikana oli
valtiolla jokin vähäpätöinen sahalaitos ja puolet kokeiluasteella

olevasta Outokummun kaivoksesta. -. vasta maan itsenäistyttyä
alkaa valtion teollisuustoiminta nykyaikaisessa mielessä ja, kuten
luonnollista, tapahtuu se puunjalostusteollisuuden alalla: Gutzeit
ja Tornator yhtiöt siirtyvät valtion määTäämisvaltaan. Vähän
myöhemmin rakennetaan Veitsiluoto. Sitten seuraa Outokummun
kaivosteollisuuden vuoi.o: se tulee kokonaan valtion haltuun ja
malmivai`ojen varsinainen h}.väksikäyttö alkaa. Vähän tämän
jälkeen ryhtyy toiniimaan lmati.an voimalaitos. Tietysti on valtion
sitä paitsi ollut i`yhdyttävä harjoittamaan teollisuutta myös puolustuslaitostaan varten, sillähän on ruuti-, patruuna-, kivääri- ja
lentokonetehdas sekä laivatelakka ja ai.meijan pukimo, mutta ne

jäävät tehtävämme ulkopuolelle, ne kun eivät nimeksikään toimi
liikevoiton saavuttamiseksi. Niihin tässä suhteessa veri.attavia
ovat myös valtioneuvoston kiiiapaino, maanmittauslaitoksen valokopiolaitos ja Alkoholiliike O. Y. Seuraavassa tai`kastellaan sitä
valtion teollisuustoimintaa, jolle voidaan ja jolle täytyy asettaa
kannattavaisuuden vaatimus.
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Enso-Gutz,eit O.Y. ia Torimtor O.Y.

Kun valtio ensimmäisenä itsenäisyysvuotenaan, syksyllä 1918
hankki itselleen suui`ten puunjalostusyhtiöitten Gutzeitin ja Tornatorin osake-enemmistöt, niin ei se näillä toimenpiteillään käynyt
aloittamaan minkäänlaista maan teollisuuden sosialisoimispolitiikkaa, vaan tämän päätöksen teki maan täysin i)orvai.illinen hallitus ja sen vahvisti samoin täysin porvai`illinen eduskunta --eduskunta, josta kaikki sosialidemokraattiset jäsenet, kahta lukuun
ottamatta, tunnetuista syistä olivat poissa - ei`ikoisesti koi`ostaen,
ettei valtion ollut tarkoitus myöhemmin jatkaa osakkeitten ostamista, vaan että juui`i kummankin liikeyrityksen huomattavan
osakevähemmistön jääminen edelleen yksityisten haltuun oli oleva
takeena niitten jatkumisesta entiseen tapaan. Oikeastaan ei näissä
huomattavissa osakekaupoissa pidettykään tärkeimpänä yhtiöitten
harjoittaman puunjalostusteollisuuden saattamista valtion määi.äämisvaltaan, vaan päähuomio oli kohdistettuna k. o. ulkomaalaisissa (noi`jalaisissa) käsissä olevien yhtiöitten omistaman laajan
maaomaisuuden isännyyteen, jonka saaminen valtiolle katsottiin
täi`keäksi ensi kädessä asutuspoliittisista syistä, samalla kuin täten
saatiin laajat )Tietsämaat yleensä kotimaisiin käsiin ja sanottujen

yhtiöitten osakkeilla suui.essa mitassa harjoitettu epäterve pöi`ssikejnottelu loppumaan.
Puunjalostus}.htiö A.B. \V. Gutzeit & C:o oli maan suurin yksi-

tyinen metsänomistaja, jonka maaomaisuus käsitti 400 000 ha. Kun

yhtiö sitä paitsi omisti A. 8. Pankakosken, A. 8. F.nson ia 0. Y.
Metsäpellon kaikki osakkeet, niin sen hal]ussa todellisuudessa oli
474 000 ha maata. Lisäksi se omisti Enson-ja Pankakosken. Puunjalostuslaitoksia sillä oli useita sahoja, sulfaattiselluloosatehdas ja

puuhiomo, joiden vuosituotanto oli ollut n. 60-70 000 standarttia
sahattua i)uutavai`aa ja
kai`tonkia ja puumassaa.

n. 400000 tonnia sulfaattiselluloosaa,

Lokakuun 25 p:nä 1918 allekirjoitetun kauppakiiian mukaan
valtio osti Gutzeit yhtiön osake-enemmistön (4400 osaketta
7 200:sta) 68.2 milj. Nkr:n kauppahinnasta. Sovittu hinta, 15 500
Nkr osakkeelta, oli niiden aikaisempaan pörssihintaan veri`aten
tosin hyvin koi`kea, mutta yhtiön omaisuuden, ennen kaikkea met-
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sien, arvioitiin kuitenkin tävsin 6itä vastaavan, varsinkin kun
i.auhan mukana odotettavien suotuisten puutavarasuhdanteitten
uskottiin hyvin edullisesti vaikuttavan yhtiön kannattavaisuuteen.
Kaupan rahoittamiseksi otti valtio Noi`jasta kauppahinnan suuruisen, kymmenen vuoden kuluessa kuo]etettavan, 6 %:n obligatio|ainan, joka päivän kurssin (100 T\Tkr ± Smk. 240) mukaan merkittiin Smk:ksi 4.63.68 milj.

Mutta inflation johdosta jouduttiin siitä

sittemmin maksamaan tavattoman suuret kurssitappiot, jotka
koroista ja lyhennyksistä yhteensä nousivat 453 milj. Smk:aan.
Pahinta oli, että tätä ei täysin vastannut oiTiaisuusarvojen hinnan
nousu, sillä v. 1920 suhdanteet huononivat, myynti vaikeutui ja
puunjalostustuotteitten hinnat alkoivat maailman markkinoilla
laskea. Tällöin rupesivat myös Gutzeit yhtiön omista ulkomaisista
|ain°oista koituvat yhä suui`enevat agiotappiot tuntumaan yhä ras.
kaammilta. Yhtiö alkoi kärsiä liikepääoman puutteesta entisen
osakepääoman käydessä uusissa oloissa aivan riittämättömäksi,
etenkin kun sen oli pakko saattaa päätökseen Enson sulfiittitehtaan
rakentaminen, joka oli aloitettu jo v. 1916, mutta jota oli viivästyttänyt vuoden 1917 1evottomuudet ja vuoden 4.948 vapaussota.
Kun k. o. tehdas vihdoin vuoden 1920 lopussa pääsi aloittamaan
toimintansa, oli ajankohta epäedullinen: selluloosan hinnat olivat
alenemassa; sen sijaan oli tehtaan koneisto jatkuneen inflation
johdosta tullut kalliimmaksi kuin aikaisemmin olisi ollut asian laita.
Kun Gutzeit yhtiö oli vv. 1919-1920 sijoittanut Enson uuteen
teht.aaseen 53.i milj. mk. ja kun se sitä paitsi v. 1920 sijoitti 20

milj. mk. Enso O. Y:n osakepääoman koroittamiseen -puhumattakaan sen omasta liikepääoman tai.peesta ~ niin tämä kaikki
tietysti saattoi tapahtua vain pankkiluottoa käyttämällä, joka
v. 4920 lisääntyikin 113.5 milj. mk:lla -osakepääomaan verraten
tavattoman suurella summalla. Seuraavana vuonna 1921 kasvoi
pankkiluoton käyttö vieläkin eiiemmän eli 256.8 milj. mk:lla. Tällainen suunnaton ve]kautuniinen aiheutti, että yhtiön asema v.
1921. kävi vaikeaksi, etenkin kun suhdanteet pysyivät jatkuvasti
huonoina, niin että esim. sulfiittiselluloosatehdas tuotti suorastaan
tappiota.
Metsä- ja puutavaraosastot osoittivat tosin voittoa,
mutta suui.i osa tästä kiinnittyi vai`astoihin.
Toimintatulosta
rasittamassa oli kuten edellisenäkin vuonna suuri agiotappio
4
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- Smk. 22.9 milj., jota paitsi yhtiön maksettavaksi tuli kahden
edellisen vuoden voiton johdosta tavattoman suuret verot 42

milj.

mk.

Seurauksena

kaikesta tästä oli 19.7 milj. mk:n

vuositappio. Kun lisäksi mahdollisuudet enempään pankkiluottoon i.upesivat loppumaan, oli yhtiön asema vuoden 1922 alkaessa epätoivoinen.
Edellisenä vuonna olikin jo vakavasti
hai.kittu ei.ään norjalaisen yhtymän tarjousta ostaa valtion
omistama osake-enemmistö, mikä kuitenkin raukesi, valtio kun
ei mitenkään voiiiut vallinneissa oloissa saada itselleen vähänkään hyväksyttäviä inaksuehtoja.
Vuoden 4921 1oppuessa uhkasi Gutzeit yhtiötä
vai`arikko.
Näin ollen oli valtion pakko jo uhraamiensa melkoisten varojen
pelastamiseksi täydelliseltä menetykseltä ryhtyä sitä rahallisesti
tukemaan. Tämä suoi.itettiin siten, että ensinnäkin Suomen Pankki
myönsi yhtiölle lyhytaikaista ]iikeluottoa, ja v. 1923 koi.oitettiin
sen osakepääoma 162 milj. markaksi siten, että valtio merkitsi 108
mil.i. mk:1la uusia osakkeita -maksaen niistä samallaleimaveroa 4
milj. mk. --kukaan yksityineii kun ei ollut halukas vai.ojaan siihen
enää kiinnittämään. Lisäksi vali,io myönsi yhtiölle 250 milj. mk:n
suuruisen obligatiolainan. Täten yhtiö oli saanut suurimman osan
lyhytaikaista luottoaan vakautetuksi, joskin sen omat varat ja
vakautettu `,'elka olivat kaikesta huolimatta edelleenkin liian pienet
suureen liiketoimintaan veiTaten, joten yhtiön täytyi jossain määi.in edel]eenkin käyttää uutta lyhytaikaista luottoa.
Yllä mainittujen toimenpiteitten johdosta, jotka olivat vaatineet yhteensä 362 milj. mk., oli valtion suhde Gutzeit yhtiöön
muuttunut siinä määrin, että se nyt omisti 87 % yhtiön osakkeista
ja oli samalla tämäii suui`in luotonantaja. P\'iin muodoin yhtiö tuli
saamaan paljon täi.keämmän talouspoliittisen merkityksen, kuin
aikaisemmin oli ajateltu. Asutustoiminta, jota tosin jatkuvasti
harjoitettiin, oli siirtynyt taka-alalle, ja sen sijaan puunjalostusteollisuus oli tästä lähin keskeisenä. Valtion etu vaati nyt ehdotto-

masti, että yhtiön toiminta mahdollisimman pian muodostuisi
kannattavaksi, mihin nyt olikin edellytyksiä. V:n 1923 toimintatulos oli jo lupaava, ja vuosivoitto, 14.3 milj. mk., varattiin kokonaan liikepääomaksi, mutta v. 4924 suhdanteet kehittyivät epäsuotuisiksi, ja seurauksena oli suui.i 48.o milj. mk:n vuositappio.
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1925 muodostui edumseksi, pääasiassa suotuisten

se]]uloosamarkkinain ansiosta, joten Enso yhtiökin vihdoin tuotti
voittoa, määT`ältään 5.3 milj. mk. O. Y. Gutzeitin vuosivoitosta
4.2.2 milj. mk:sta jaettiin osinkoa -ensi keiTan v:n 1919 jälkeen 162 milj. mk:n osakepääomalle 5 °/o eli 8.i milj. mk.
V. 1927 tapahtui Gutzeit yhtymän kokoonpanossa sellainen
muutos, että A. 8. Enso purettiin itsenäisenä yhtiönä ja yhdistettiin vai`oineen ja velkoineen Gutzeit yhtiöön. Tätä toimenpidettä

puolsivat kaikki käytännölliset seikat, kun sen tehdaslaitoksia oli
huomattavasti laajennettu suhteellisen l}rhyessä ajassa eikä sen
omia varoja oltu kuitenkaan sanot,tavasti kai.tutettu osakepääomaa
ljsäämällä, vaan rahoittamisen oli toimittanut Gutzeit yhtiö lainojen muodossa, joten A. 8. Enso olikin tälle vuoden 1926 lopussa
velkaa 133 milj. Smk. Tämän velan lisäytyessä oli yhtiön asiain

hoito vähit,ellen kokonaan alistettu Gutzeit yhtiön johtokunnan ja
hallintoneuvoston alaiseksi.
Yhdistyminen tapahtui v:n 1927
lopussa; uudistetun yhtiön nimeksi tuli Enso-Gut7.eit O. Y., ja
samalla sen osakepääoma lisättiin entisiä alhaisia omaisuusarvoja
koroittamalla 270 milj. markaksi. Edellisenä vuonna 1926 oli jo
A. 8. Pankakoski purettu itsenäisenä yhtiönä ja liitetty pääyhtiöön.
Samaan aikaan syksyllä 1918 kun Gutzeit yhtymän osake-enemmistön oli valtio samoista syistä ostanut osake-enemmistön myös
Toi`nator yhtiöstä. Kauppa käsitti 7 894 osaketta kaikkiaan
45000:sta eli 52.6 %.

A. 8. Tornator oli huomattava puunjalostusyhtiö, jonka hal1ussa oli 85 000 ha:n suuruinen maaomaisuus. Metsät sijaitsivat
veiTaten edullisesti, osaksi suoi`astaan Saimaan rantamailla (55 000
ha), osaksi Saimaan latvavesien varsilla (30 000 ha), nämäkin yleensä
lähe]lä uittoväyliä. Tehdaslaitokset taas sijaitsivat Tainionkoske]Ia, jonka kosken yhtiö myös omisti. Niissä hai.joitettiin paperin-, selluloosan, puumassan, rihmarullien ja sahatavarain valmistamista.
Valtio

maksoi

osakkeelta,

joiden

nimellisai`vo

oli

Smk.

1000:-, Smk. 8000:~, joka oli huippuhinta ja, kuten myöhemmin kävi ilmeiseksi, osakekeinottelun tulos. Kauppahinnasta,
joka ylitti 63 milj. mk., suoritettiin 10 milj. mk. käteisellä ja loput
47 vuodeksi i,ai`koitusta vai`ten otetulla 51/2 °/o:n markkamääräi-
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sellä obligatiolainal]a.

Lainaehdot olivat niin muodoin edullisem-

mat kuin edellisessä osakekauT)assa, ja obliga[ioidei] ]iiai`kkamääi`äi-

syys tui`vasi vast,aisuuden agiotapi)ioilta. Mutta osakkeitten pörssi-

hinta laski - samalla taval]a kuin Gutzeit yhtiönkin --` l`'hvessä
ajassa puoleen valtion maksamasta, mikä o]i merkki myös siitä,
että valtio ei mitenkään voinut saada --`'rit,`.sten sinänsä h+'västä
kannattava;suudesta huolimatta, osinkoa ®kuri jaettiin 20 °/o. iiaitsi
ensimmäisenä vuonna 1919 10 °/o --kohtuullista hyvitystä siihen

kiinnittämästään pääomasta.
Päinvastoin korkomenot lainasta
säännöllisesti `']ittivät valtion osinkotulot. Mutta vhtiön asema
sinänsä oli hyvin vakava - päinvastoin kuin Gutzeit yhtymän
k. o. aikaan - eikä se tai.vinnut minkäänlaista tukea valtion
taholta. Vihdoin vv. `1927 ja 1928 yl`tiö koroitti aivan liian alhai-

seksi käyneen osakepääomansa ensin 30 milj. markaksi ja sitten
edelleen 45 milj. mk:lla nykyiseen 75 milj. mk:n määi.ään. Osal%pää-

oman koroitus tapahtui kummallakin kerralla vapaaosakkeita jakamalla, joihin tarvittavat varat, 60 milj. ink., saatiin maa-ja tehdaskiinteistöjen arvoja koroittamal]a todellisia oloja vastaaviksi entisistä rauhanaikaisista arvomäärist,ä.

Vuodesta 1926 alkaen - siis viime kymmen`-uotiskautena on Enso-Gutzeit ja Toi'nator yhtiöiden tuotanto ja l{okonaislaskutus
ollut seui`aava :

Enso-Gutzeit
Tuotanto

O.Y.

1926192719281929193019311932193319341935

Sahattua puutavaraa,
1

000 std ...........

Sulfaattiselluloosaa,

tonnia.....-......

Sivutuotteita,

93.o

99.2

98.3105.o

96.i

74.6

72.¢

72.3

75.2

22.2

22.¢

24.i

24.5

58.2

79.6

86.o

88.3

2.i

2.3

2,6

3.2

5.8

3.6

4.i

6.o

4.i

52.5

52.o

53.0

54.8

63.6

61.6

63.o

66.4

70.5

72.4

1000
96.0110.8

1 000

tonnia.............

6.8

Sulfiit,tiselluloosaa, 1 000
tonnia............

Kartonkia,
massaa ja

71..

pahvia, puupapei.ia,

1000tonnia ........

41.ö

40.i

34.4

38.3

39.o

35.i

34.8

35.2

36.3

38.4

Yht. 1000 tuotantoyks. 211.2 216.o 213.3 225.7 262.8 254.4 260.8 268.i 283.i 300.8
Laskutusarvot milj. mk. 450.6 442.2 430.3 458.3 425.8 418.8 385.8 406.0 432.7 457..
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T o r n a t o r 0. 1''.
Tuotanto

192619271928192919301!)311932193319341935

Paperia,1000tonnia..10.210.810.i
Sellu]oosaa))

»

Puumassaat>

....
`>

12.212.i
....

10.7
15.7

20.o

11.011.610.710.o

9.7
22.Ö
10.3

9.2
216

9.611.811.811.5
24.o

25.i

9.010.011.7

25.4
21.2

34.6
29.7

Rihmarullia ja eri]. sorvituotteita,1000tonnia
Sahatavaroita

1000

Yht.1000tuotantoyks.

10.2

8.0

std.11.714.o

56.2

Laskutusarvot, milj. mk.

56.7

95.4

8.i

7.4

16.i

18.819.817.7

60.6

67.7

8.4

70.7

98.6104.3119.8112.3

8.o

7.6

21.6

66.3

8.8
23.5

73.0

9.6
26.i

80.4

9.8
23.6

94.il09.2

99.6103.3 118.o 127.o 134.2

(Vv. 1926-1931 bruttolaskutus; vv. 1932-1935 vapaasti vientisatamassa.)

Viimeksi kuluneitten kvmmenen vuoden aikana kummankin
`Jhtiön hai`joittama puunjalostusteollisuus on edelleen tuntuvasti
kasvanut, samalla kuin se on yhä enemmän - varsinkin F,nsoGutzeit 0. Y:ssä -- siii`t`-nvt korkeampilaatuisten tuotteitten valmistamiseen. Tähän samalla kansantaloudellisesti edulliseen suun-

taan on tuotantoa ohjannut vksinkertaisesti kannattavaisuusvaatimukset, jotka monivuotisen yleismaailmallisen talouspulan aikana
vaativat ei`ikoista huomiointia osakseen.
\ruosi 1926 näytti muodostuvan erikoisen edulliseksi, kunnes lop-

puvuodesta Englannin pitkällisen hiililakon seuraukset alkoivat vaikuttaa h}'vin epäedullisesti pait,si menekkimahdollisuuksiin m}'ös
hintasuhteisiin.

r\Täin Enso-Gutzeit O. Y.n kokonaislaskutus v`-.

1927-1928 oli vuoden 4926 saavutusta huonompi, vaikka tuotanto
oli vähän suui`empi. V. 4929 päästiin sahatavarain tuotannossa
ennät}.s]näärään, mutta samalla oli käynyt ilmeiseksi, ett,ä }'hä
enenevä tarjonta maailmanmai'kkinoilla pakottaisi vastedes sitä
i`ajoittamaan. Tämän vastapainoksi oli niuuta tuotantoa lisätt,ävä.
`Jo v. 1928 olikin tehty päätös sulfaattiselluloosatehtaan rakentamisesta Ensoon. Tehdas va]mistui v. 4929 ja saavutti täyden toimintatehonsa 55 000 tonnia keväällä 1930. Vv.1929-1930 suoi`itettiin
myös suuria laajennustöitä Ens®n sulfiittiselluloosatehtaassa, jonka
noi`maalituotanto kohosi 55 000 t,onnista 80 000 tonniin. Silloin
talouspula kuitenkin jo oli saavuttanut yleismaailmalliset mittasuhteet elinkeinoe]ämän kaikilla aloilla, ja sulfiittiselluloosamarkkinain huonon tilan vuoksi oli uudistetun tehtaan tuotantoa supistett,ava.

V. 4930 o]ikin ei`i-koisen raskas.

Kokonaislaskutus aleni
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32.5 milj. mk:lla kasvaneesta tuotannosta huolimatta, kun vai'astot

jäivät suuriksi menekkisuhteitten pahasti vaikeutuessa, jota paitsi
hinnat voimakkaasti laskivat. Kahtena seuraavana vuotena jatkui
laskukautta. Kokonaislaskutus aleni alenemistaan, vaikka tuotannossa ei tapahtunut mainittavaa supistusta. Näinä vuosina
y-htiö
saattoi määräämisvaltaansa Tornator O. Y:ii.
Tornator 0. Y. ei joutunut käi.simään Eng`lannin hiililakon seurauksista, sen kun oli onnistunut myydä vuoden 1927 selluloosatuotantonsa jo siksi ajoissa, että hinnat vielä olivat suhteellisen tyydyttävät. Sitä paitsi se lisäsi huomattavalla tavalla sahatavai`atuotantoaan ja saattoi täten kä}'ttää hyväkseen nousevia sahatavarasuhdanteita. V. 4 928 se r}'ht}-i --osakepääoman tultua koroitetuksi

75 milj.
mutta v.
vaikuttaa
hyväksi

mk:aan - huomattaviin tehdaslaitoksen uudistustöihin,
1930 alkoi lamakausi kaikista ponnistuksista huolimat,ta
yhtiön t,oimintaan. Samaa jatkui v. 1931, jo]loin yhtiön
kuitenkin koitui tuotantokustannusten aleneininen, edel-

]isinä vuosina tehdyt teknilliset pai.annukset ja uudistukset tehdaslaitoksissa sekä in}'yntihiiitojen kohoaminen Suomen rahassa laskien loppuvuodesta mai.kan irtaannuttua kullasta. Tällöin Toi.nator O. Y. joutui, kuten sanottu, }'hteistoimintaan Enso-Gutzeit

0. Y:n kanssa, tämä kun osti huomattavan määrän, 30 000 kpl. p,li
40 %, sen osakkeista. Syynä tähän osakekauppaan -- johon valtio
Tornator 0. Y:n osake-enemmistön omistajana oli antanut suostumuksensa -- oli, että Tornatorin tehdaslaitokset vesivoimalaitoksineen Tainionkoskella sijaitsevat Enson läheisy}`rdessä ja molein-

pien yhtiöitten omistamien laitosten i`aaka-aineitten hankinta ja
kuljetus tapahtuu samoilla alueilla sekä että myös yhtiöitten metsäkiinteistöt sijaitsevat samoilla seuduilla.

T\Täin ollen voidaan yhteis-

työ yhtiöitten hoidossa, raaka-aineitten ja tehdastarvikkeitten
hankinnassa sekä kuljetuksessa samoin kuin myös valmiin tavai.an
myynnissä jäi.jestää siten, että huomattavia säästöjä molempien
yhtiöitten toiminnassa aikaan saadaan. Kun Enso-Gutzeit 0. Y.
lisäksi seuraavana vuonna 4932 osti valtiolta Tornatoi. O. Y:n
osake-enemmistön (39 470 osaketta), on sillä käsissään 92.6 °/o
tämän kaikista osakkeista. Myöhemmin on tämä omistussuhde

kohonnut 98 °/o:iin.
Vihdoin v. 1933 ilmeni paranemista sikäli, että menekkimahdol-
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lisuudet lisääntyivät ja hinnatkin -tosin aluksi vain sahatavaraalalla - vähän kohosivat. Suhdanteita käytettiin hyväksi siten,
että sekä Enson että Kotkan sulfaattiselluloosatehdasta ryhdyttiin
laajentamaan, edellistä 75 000 tonnin ja jälkimmäistä 30 000 tonnin
vuosituotantoon pystyväksi. Tornator yhtiö puolestaan i.akensi
15 000 tonnin puuhiomon Vuoksenniskalle. Noususuuntaa jatkui
seuraavina vuosina; v. 1935 Enso-Gutzeitin tuotanto jo ylitti 300
tuhatta yksikköä ja kokonaislaskutuskin nousi lähes maailman-

pulan edellisen ajan vuoden 1929 huippumäärään. Tornatorin saavutus oli suhteellisesti vieläkin parempi: tuotantoyksikköjen määrä
oli runsaasti 100 000 ja kokonaislaskutus 12 °/o korkeampi kuin
liuippuvuonna 1929. Tähän tulokseen on suuressa määrin vaikuttanut uuden tehtaan kesällä v.1934. valmistuttua voimakkaasti
lisääntynyt puumassan tuotanto. Sitä paitsi on Tornator ~ yhteis-

ymmäri.yksessä isäntäylitiönsä Enso-Gutzeitin kanssa --rakentanut
vv.1934-1935 suui.en 80 000 tonnin sulfaattiselluloosatehtaan
Kaukopäänlahteen Vuoksenniskaan. Tämä Kaukopään tehdas,

joka on siten rakennettu, että sen toimintateho voidaan kohottaa
120 000 tonniin veiTaten vähäisin muutoksin, jolloin se on alallaan
suui.in PohjoisiTiaissa, on alkanut toimintansa syksyllä v. 1935 niin
edullisissa o]osuhteissa, että koko kuluvan vuoden tuotannon

myynti on turvattu.
Enso-Gutzeit on v. 1934 1iittynyt osakkaaksi silloin perustettuun 0. Y. Rouhiala A. B:iin, jonka omistaman kosken sijainti
Vuoksessa Enson kosken alapuolella on sellainen, että jälkimmäisen alaosan vesivoima voidaan edullisesti i`akentaa yhdessä Rouhialan kosken voimalaitoksen kanssa.
Enso-Gutzeitin osuus on 2/7
eli 2'1 milj. mk:n osalmpääomasta 6 milj. mk. Rakennustyöt on
aloitettu viime kesänä. Aivan äskettäin on Enso-Gutzeit päättänyt, että samal]a kertaa kun Kotkan sulfaattiselluloosatehtaan
erinäiset osastot uudistetaan, laajennetaan koko tehdas, niin että
tuotanto voidaan lisätä 30 000 tonnista 60 000 tonniin. Uudistus-

ja laajennustöitten pitäisi olla valmiina ensi vuoden alkuun mennessä. Sitä paitsi rakennetaan kannattavaisuussyistä Enson sulfiittitehtaan yhteyteen valkaisulaitos. Kartongin valmistuksen lisäämiseksi on hankittu uusi kartonkikone. Ja pai`haillaan i.akennetaan klooritehdasta.

158

ATTiiA TARJANNE

Enso-Gutzeit,in ja Tornatoi`in i.ahalliset tulokset p. o. kymmenenä vuotena ovat o]leet seuraavat:
E ii s o -G u t z e, i t 0. Y.
1926 1927 19281929 19301931

Vuosivoitto, mi]j.mk. . .
Osinko,

%

..........

36.8

8

38.8

6

1932 1933 1934 1935

28.0

28.ö

24.o

16.4

21.4

6

6

6

6

6

29.0

35.0

8

10

39.i

10

T o i. n a t o i` 0. Y.
1926 19271928 19291930 1931 1932 1933 1934 1935

Vuosivoitto, mi)j.mk. . .
Osinko,

O/o

..........,

9.o

12.3

18

18

14.8

8

8.6

7.0

12.6

10.8

8

8

8

8

11.3

8

10.i

6

7.0

6

V. 1926 toimivat siis Enso ja Gutzeit yhtiöt vielä ei.ikseen. Yllä
mainitusta kokonaisvoitosta' oli edellisen osuus 7.9 milj. mk., jonka

se kokonaan käytti liikepääomakseen.

Gutzeit yhtiö jakoi omasta

voit,ostaan 29.6 milj. mk:sta 8 %:n osingon eli 12.96 inilj. mk. Ensim-

mäisenä toimivuotenaan 1927 uudistettu }'l`tiö Enso-Gutzeit 0. Y.
jakoi 270 milj. mk:n pääomalleen 6 °/o:n osingon eli 16.2 milj. mk.

Täniän suui.uisena voitiin osinko pysyttää seui.aavinakin vuosina,
vaikka liikevoitto ennen mainituista syistä vuosi vuodelta aleni,
kunnes sc v. 1932 oli laskenut 16.4 milj. mk:aan. Tähän oli kaiken
muun ]isäksi ollut vaikuttamassa markan irtaantuininen kullasta,
mikä oli yhtiön iioi.jalaisen lainan maksussa aiheuttanut 14.i milj.
riik:n agiotappion. Seuraavan vuoden voitto oli alemniasta kokonaislaskutuksesta huolimatta suurempi juuri siitä syystä, että agiotappioita ei enää koitunut. Kolmen viinie vuoden suui.empi osinko on
s`ioi-anainen seui.aus pai.emmista toimintamahdollisuuksista. Kun
senaattori Kairamo laski Enso-Gut7,eitin vuoden vaihteessa 19271928 tuottavan vain 2.2 °/o:n koron valtion siihen silloin kiinnittämälle 732.2 milj. mk:n pääoma]le,1 on kannattavaisuusprosentti
nyt 4.5 °/o kiinnitetyn pääoman noustessa enää 596.o milj. mk:aaii.

- Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Enso-Gutzeit yhtiön osakkeitten pöi`ssinoteeraus on viime aikoina ollut niin korkea, että siitä
tuottavuudeksi.tulee 4.2 °/o. -Tämän lisäksi on vielä huomioitava,
että laajennustöihin on kiinnitetty huomattavat summat oniia
1

A. Osw. KAiRAMo, Katsaus ualtion loimintaan teollisuuden alalla Suomessa.

Unitas 1931. Siv. 7.
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varoja, sillä velkautumihen ei o]e kasvanut - päinvastoin se on
vähentynyt yhtä mittaa vuodesta 1931. alkaen ~ ellemme ot,a
lukuun valtiolle v. 1932 niyönnettyä lyhyt,aikaista 144 milj. mk:n
luottoa, jonka vastineeksi yhtiön oli tietenkin puoTestaan lainat,tava. Seui`aavana vuonna 4 933 `'alt,io kuitenkin suoritti sen suui.immaksi osaksi takaisiii. Viime vuoden lopussa nousi yhtiön velka
enää 215 milj. mk:aan eli 30 %:iin vai'oista. `Ta nettovelka on vielä

pienempi, sil]ä yhtiöllä on saatavia, jonka lisäksi sen hallussa on,
kuten sanottu, 98 % Tornatoi.in ja 2/7 Rouhialan osakkeista.
K. o. kymmenvuotjskautena on F:nso-Gutzeit 0. Y. niin muo-

doin kävttänvt huomattavan osan voittovaroistaan omien rahast,ojensa lisäämiseksi. Osakepääoma on kyl]ä edelleen 270 milj. mk.,

mutta sen sijaan muut rahastot ovat kasvaneet sitä enemmän ja
kohoavat viime vuoden lopussa yhteensä 172.7 milj. mk:aan.

Eni-

ten c`n tietysti kasvanut vararahasto: 60.4 milj. mk:sta \'.1927125.o

milj. mk:aan v. 4.936. Mutta sen ohessa on myös kartutettu työväen eläke- ja perhe-eläkei`ahastoa niin t,ehokkaasti, että yhtiön
työläisten vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus samoin kuin
perhe-eläkejärjestel`' kävi voimaan heinäkuun 1 p:nä 4934.
tapahtui samalla myös Tornator }'htiössä.

Näin

Toi`natorin v. 1926 ja v. 1927 jakama 18 °/u:n osinko merkitsi
30 milj. mk:n pääomalle 5.4 milj. mk.
Sen sijaan v. 4928 osakepääoma oli jo 75 milj. mk., joten 8 %:n osinko oli 6 milj. mk:n suuruinen. Edellä on jo käsitelty syitä, iotka tekivät yhtiölle mahdolliseksi ))huonon vuoden» 1931 h?'vän liikevoiton. Tällöin saattoi

yhtiö myös lyhentää velkaansa 42.8 milj. mk:sta 18.7 milj. mk:aan,
mikä oli enää 41 °/o vai.oista. V. 4934 päätettiin osinko alentaa

6 %:iin, kun Kaukopään tehtaan rakentaminen vaati suui`essa
niäärin lainapääomaa ja lisäsi täten korkomenoja. Viime vuoden
]op`issa yhtiön velka oli kohonnut kaikkiaan '177.5 milj. mk:aan.

Koi.komenojen kasvaminen ja yleisten kustannusten suui'eneminen
ovatkin aiheuttaneet viime vuoden suhteellisen epäedullisen liiketuloksen yhdessä samaan aikaan va]linneitten vähemmän tyydyttävien sulfiittiselluloosa-, sahatavara- ja papei.imai.kkinain kanssa.
Mutta täinän vuoden toiveet ovat, kut,en sanott,u, pa]jon lupaavammat.
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Veitsi,luoto 0. Y.

Pyi`kimyksessään mahdollisimman tehokkaaseen metsävai`ainsa
h}-väksikäyttöön valtio oli joutunut itse harjoittamaan sahateollisuutta. Tämän voidaan katsoa kaikessa vaatimattomuudessaan
saaneen alkunsa jo v. 4905, jolloin Siui.ossa alkoi toimia vähäinen
sahalaitos. Sahateollisuus ei kuitenkaan vielä tällöin ollut varsi-

naista liiketoimintaa, sillä saha työskenteli aluksi yksinomaan
valtionrautateitten tarpeeksi. Mutta kun se v. 1909 oli uudistettu

ja täydennetty, nousi sen tuotanto niin suureksi, että rautatiet
eivät enää voineet sitä kokonaan ottaa vastaan, jolloin saha alkoi
myydä paitsi muille valtion laitoksille myös yksityisostajille.

Toisetkin valtion ensimmäisistä sahoista toimivat aluksi rautateitten tarpeiksi. Samana vuonna 1909 valtio näet osti JoensuunNui`meksen rautatierakennustöitä varten Kevätniemen sahan Pielis-

järven rannalta ja pei`usti Savon radan tarpeiksi lisalmen--Kajaanin radan vari.elle Sukevajärven rannalle Sukevan sahan.
Kun Siui.on sahan tuotanto oli suuresti kasvanut, niin sen lautatarhaan kasautui vähitellen suuria varastoja, joita ei aina voitu
saada edullisesti myydyksi. Järjestääkseen niille menekkiä saha
v. 1911 teki kokeeksi kaupan ulkomaille. Kun yi`itys osoittautui
kannattavaksi, laajennettiin laitosta toisella kehäsahalla, jotta
valtion metsäin puhdistushakkauspuille saataisiin enemmän menekkiä.
V. 1942 ryhdyttiin vientiliikettä järjestelmällisesti kehittämään ja siihen ryhdyttiin myös Kevätniemen ja Sukevan sahoilla.

Rinnan vientitoiminnan kehittämisen kanssa oli niin muodoin
lisätty sahojen raakatavai.ahankintaa ja tuotantoa, mihin s}'ynä oli
aluksi metsänhoidollinen pyrkimys saada käyttöä metsistä poistettavalle toisarvoiselle puutavaralle. Mutta tyydyttävien myyntisopimusten aikaansaamiseksi ulkomaille oli ryhdyttävä hakkaamaan
myös pai.empaa raakatavai'aa kuin pelkkiä perkauspuita. Tällöin
valtion sahat joutuivat kilpailemaan yksityisten sahojen kanssa,

jotka olivat näihin asti saaneet valtion metsistä pai.haan vientitavaransa i`aaka-aineen halpaan hintaan. Kun nyt valtion sahat
alkoivat esiintyä uusina i'aakatavai.an kuluttajina hankinta-alueil1aan, niin tämä kilpailu aiheutti hintojen nousua. Maailmansodan
syttymisaikoihin oli näin tultu näkemään, että valtion omat sahat
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olivat tehokas hintapoliittinen ase valtion metsäin puunostorenkaita vastaan.
Sotavuosina vienti oli lmskeytynyt ja v.altion sahojen toiminta
tavattomasti supistunut. Mutta v. 1919 vilkastui puutavai.an vienti

jälleen, ja tällöin voitiin myös käydä sahoja ajanmukaistamaan,
ne kun hoidon puutteessa sota-aikana olivatkin jo pahasti päässeet
rappeutumaan. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin varsinkin
Kevätniemen sahalla. Sen sijaan Siuron ja Sukevan sahat kävivät
valtiolle tai.peettomiksi, ja ne myy-tiinkin myöhemmin yksityisille.
Maan itsenäistyttyä oli käynyt entistä ilmeisemmäksi, että
Pohjois-Suomessa eivät sikäläiset puunjalostuslaitokset läheskään
kyenneet vastaanottamaan valtion metsäin puutavaratarjontaa.
Seurauksena huonosta menekistä oli, että hinnat pysyivät tavattoman alhaisina, niin että i.uotsalaisten liikkeitten kannatti viedä

puuta suui.in määrin jalostettavaksi. Tämä taas hävitti työmalidbllisuuksia ja aiheutti työttömyyttä-. Sen tähden oli paitsi
valtiotaloudellisista myös kansantaloudellisista syistä valtion perustettava sinne oma saha. Mutta kannattavaisuussyistä laitos oli
suunniteltava siten, että se ensinnäkin tehtäisiin riittävän suureksi
ja että mahdollisimman pian sen yhteyteen rakennettaisiin sahausjätteet hyväksikäyttävä selluloosatehdas. Ajatus tästä lausuttiin
julki syksyllä 4949, jonka jälkeen suunnitelmaa käytiin ripöästi
toteuttamaan ja tutkimustöistä keväällä 1921 selvittyä alet,tiin
varsinaiset rakennustvöt Kemin edusta]la olevalla Veitsiluodon
Saai.ella. Ennen seui`aavan vuoden loppua saha sitten alkoi toimintansa 6-raamisena. Täyteen toimintatehoonsa se pääsi v. 1924, jolloin se kiinteistöineen ja irtaimistoineen oli t`illut maksamaan 56.9
milj. mk. Inflation johdosta ei kustannusarvio 45 milj. mk. ollut
ol]enkaan pitänyt paikkaansa. Kun vielä sahan rakennusvuodet
Sattuivat aikaan, jolloin niarkan arvo oli alimmillaan, tuli laitoksen
uudenaikainen koneisto suhteettoman kalliiksi. Kustannuksia lisäsi
myös se, että asumattomalle Veitsiluodolle oli rakennettava työväen asunnot. Sen sijaan selluloosatehtaan i.akentaminen viivästyi.
\'.asta v. 1928 ryhdyttiin näet Veitsiluodolle rakentamaan sulfiittiselluloosatehdasta, joka keväällä 1930 alkoi toimintansa. Se pystyi
40 000 tonnin vuosituotantoon. Kokonaiskustannukset nousivat
40`J milj. mk:aan.
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Kevät,niemen sahaa oli v. 1925 ryhdytty perin pohjin korjaaTnaan.
F,nsiksi uudistettiin koko voimalaitoskoneisto ja sahan
käyttö sähköistettiin. Seuraavina vuosina rakennettiin lisää iieljäs
kehäsaha ja myös sahakoneist,o uudistettiin, iiiikä valmistui v. 4928.
Vuodesta 1928 ]ähtien on Veitsiluodon sahan ja selluloosat,ehtaan
sekä
Kevätniemen sahan tuotanto ja kokonaislaskut,us ollut
seuraava:
Tuotanto

19281929193019311932193319341935

Veitsiluodonsaha,1000std .......

Kevätniemensaha

Veitsiluodon

26.4

28.4

-,,-......

30.5

32.5

32.2

31a5

34.2

6.813.413.713.012.414.714.815.o

sel]uloosatehdas, 1 000
-

t.onnia
Yht,eensäl000tuotantoyksikköä..

Myynti

29.3

-„

-........

33.2

35.2

Kokonaislaskutus, mi]j.mk .......

41.8

37.5
83.4

~

16.9

59.0

46.0
88.8

31.6

76.o

63.3

33.ö

78.4

95.4

35.5

82.4

84.4

40.7

87.o

80.3

96.7105.2141.0131.7141.o

39.2

88.4

90.0
139.8

V. 1928 häiritsi Kevätniemen sahan toimintaa vii`räst,`.neet
sahakoneiston uudistustyöt, niinkä takia v`iosituotanto jäi noin
Tiuoleen normaa]ista. V. 4930 o]i laskukauden vaikutus sahateollis`]uteen tunt,uva, ja v.1934 oli hntojen lasku suoi.astaan i`omahdusTTiaineii. Niin ikään selluloosat,ehdas pääsi keväällä 1930 alkamaan
t,oimint,ansa hvvin epäedullisissa olosuhteissa; sulfiittimarkkinat
olivat liuonot, joteii tuotannost,a saatiin myydyksi vain .i8 %,
vaikka se oli alkuvaikeuksien johdosta noussut +ain 63 °/o:iin lasketusta. Seuraavana vuoniia tehdas liittyi Euroopan maitten hinto-

jen laskun pysähdy'ttämiseksi t,ekemään yleiseen sopimukseeii,
jonka mukaan tuot,anto o]i supistettu 30 °/o:lla. `-äin supistetusta
tuotannosta tehdas sai sijoitetuksi 67 %.
Valtion virallisen kirja]iT)idon mukaan Veitsiluodon saha `'v.
{925--1931 on t,uottariut voittoa vuosittain seui`aavasti (Ensimmäiset t,oin`intavuodet 1923 ja 1924 jätämme tässä huomioiniatta,

edellisenä kun toimintaa häii`itsivät alkuvaikeudet, jotka jälkimmäisenäkään vuonna eivät o]leet vielä täysin voitetut; tämän lisäksi
puut,avarasuhdanteet olivat v. 4924 hyvin epäedulliset. Pi.osentti]uvut ilmaisevat voiton suuruuden kunakin vuonna keskimäärin
kiinåitetystä pääomasta ]askettuna):
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Vuonna

nilj. mk.

1925

2.1

1926

4.o

1927

4.8

1928

4.3

1929

4.1

1930

5.o

1931

3.7

Keskjmäärjn 4.o

4.7o

Veitsiluodon selluloosatehdas aiheutti ensimmäisenä t()imintavuotenaan 1930 2.t milj. mk:n käyiititappion, )nikä jätettiin rasittamaan tehtaan voitto-ja tappiotiliä, kunnes se seuraavana v`ionna

peitettiin tehtaan tällöin tuottamasta ylijäämästä, josta loput, 3.8
milj. mk., käytettiin poistoihin. Mitään voittoa ei siis tällöinkään
kirjattu. Tällaisen menettelyn johdosta t)n kuitenkin k).syttävä,
eikö olisi ollut asiallisempaa, että selluloosatehtaan v. 1930 aiheuttama tappio o]isi korvattu sahan samana vuonna tuottamasta voitosta, molemmat liikelaitokset kun toimivat yhdessä saman johdon
alaisena ja muodostivat ei`ottamattoman kokonaisuuden.
Tässä
tapauksessa Veitsiluodon voitto olisi muodostunut vain 4.43 %:ksi

koko ]aitokseen tällöin kiinnitetystä 202 milj. mk:n pääomasta.
Veitsiluodon edellä mainittuja voittoja katsottaessa on muistettava, että liikeyritys ei maksanut käyttämästään T)ääomasta
valtiolle mitään koi`koa. Kii`jatut voitot olivat niin muodoin
oikeammin sanottuna korvaus valtion siihen kiinnittämistä varoista.
Mutta verrattuna k. o. aikaan maassa vallinneeseen koi`kokantaan
tämä korvaus ei ollut i`iittävä. Tulosta huononsi lisäksi, että tehdyt
kiinteistö-, koneisto- ja irtaimistopoistot osoittautuivat sittemmin
aivan liian pieniksi. Loi)uksi oli Veitsiluodolla sellainen suui`i etu,
että sen ei tarvinnut maksaa valtion tulo- ja omaisuusveroa. Kun
kaikki tämä otetaan huomioon, vähenee yi.itvksen kannattavaisuus
vv. 1925-1934. olemattomiin.
Eittämätön todiste edellä sanotulle saatiin v. 1932, jolloin
Veitsiluodon saha ja selluloosatehdas ja Kevätniemen saha sekä
niille kuuluvat maa- ja vesialueet muodostettiin osakeyhtiöksi,
nimeltä Veitsiluoto 0. Y. Koko k. o. omaisuus laskettiin tällöin
247 milj. mk:si, mutta siitä tehtiin poistoja sahojen ja selLuloosatehtaan kiinteistön ja kaluston osalta 73 milj. mk. sekä varastojen
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osalta 10 milj. mk. eli yhteensä 83 milj. mk. Vaikka pidetäänkin
silmällä tuohon aikaan yleensä omaisuuksissa tapahtuneita arvojen
laskuja, ovat t,ällaiset poistot sittenkin kohtuuttoman suuret, eikä
niitä tässä mitassa m`-öskään olisi o]lut pakko tehdä, jos aikaisempi
kirjanpito ))liikevoittoineeny) olisi perustunut todellisuuspohjalle.
Veitsiluoto 0. Y:n vastaanottama omaisuus oli niin muodoin
`164 milj. mk., josta koi.vaukseksi valtio sai 99998000 markan
osakkeet (kahta vai]1e kaikki) sekä 64 002 000 mk:n velkakii.]`an.
Yhtiön tuotannosta on jo edel]ä ollut puhe. Sen rahalliset tulokset
ovat olleet seuraavat:
1932193319341935

Vuoden voitto, milj .mk
Osinko,°/o

8.i

15.o

15.6

10.7

6666

Yhtiö alkoi toimintansa kesäkuun 1 p:nä 1932, joten k. o. vuoden
]iikevoitto, 8.i milj. mk. --samoin kuin osinko 3.5 milj. mk. ~ on
laskettu seitsemän kuukauden ajalta. Samana vuonna maksettiin
osaksi muuta luottoa kävttämällä valtiolle takaisin yllä mainittu
64 milj. mk:n velkakirjalaina kokonaisuudessaan. Yhtiö ei tietenkään nauti mitään erikoise,tuja, kuten valtion suoi.anaisessa hallinnassa toimineet puunjalostuslaitokset aikaisemmin, joten sen
liiketulosta on pidettävä hyvänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan ei
osinkoa jaeta 6 °/o enempää, kunnes varai`ahasto on kasvanut 25
milj. mk:n suui.uiseksi. Nyt se on 4`7.5 milj. mk., .iohon sisältyy m}-ös

viime vuoden voitosta siihen siii.retty erä, 5.i milj. mk. Vuoden 1935
liiketulos on edellisiä huonompi viime vuonna vallinneitten epä-

suotuisten sahatavara- ja sulfiittiselluloosasuhdanteitten johdosta,
mutta kuluva vuosi lupaa parempaa tulosta. Viime vuoden lopussa
Veitsiluoto O. Y. on ryhtynyt huomattavaksi osakkaaksi silloin

pei`ustettuun Oulu 0. Y:öön, joka ryhtyy rakentamaan 80 000100 000 tonnin suuruista sulf aattiselluloosatehdasta Ouluun. Näin
saadaan lisätyksi menekkiä Pohjois-Suomen mäntypuulle ja sikäläiselle sahausjätteelle. Uuden yhtiön osakepääoma on 120 milj.
mk., josta Veitsiluodon osuus on 59 mi]j. mk.
Imatran VoirTm 0. Y.

Syksyllä v. 1918 oli valtio ostanut, paitsi Gutzeit ja Tornator
yhtiöitten osake-enemmistöjä, myös neljä Pohjois-Suomessa sijait-
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sevaa koskea niihin liittyvine ranta-alueineen, nimittäin Taivalja Napkauskosken Kemii.oessa ja Kukkolan-ja pirkonkosken Tornionjoessa. Kauppahinta oli 10 milj. mk. ja päätai.koituksena PohjoisSuomen sähköistäminen. Tämä suunnitelma on toistaiseksi toteuttamatta, mutta sitä vastoin on valtio toisella taholla maata i`aken-

tanut valtavan vesivoimalaitoksen - Imatran.
Vesivoimalaitoksen i.akentamista valtion omistamaan lmatran
koskeen oli suunniteltu kuluvan vuosisadan alusta asti, jolloin
sähkötekniikka jo oli kehittynyt niin pitkälle, että sähkövirtaa
voitiin siirtää pitkiäkin matkoja eri kulutuspaikkoihin. Imatran
kaltaisesta suurkoskesta laskettiin suhteellisen halvoin kustannuksin saatavan sähkövoimaa, jolla olisi suurelta osalta korvattu
kansantaloudellisesti epäedullisempi lämpövoiman käyttö. Mutta
tällaisen suuren voimalaitoksen rakentaminen vaati melkoista

perustamispääomaa, jonka hankkiminen sanottuun aikaan aiheutti
voittamattomia vaikeuksia. Myöhemmin laadittiin venäläisten toimesta laajoja rakennussuunnitelmia sähköenei'gian siii`tämistä varten Vuoksesta Pietai`in teollisuuslaitosten tarpeisiin, mutta maailmansota esti onneksi viimemainittujen aikeitten toteuttamjsen,
ja Suomen itsenäistyminen säilvtti maallemme tämän ensiluokkaisen voimanlähteen, johon huomio sodanaikaisten vaikeuksien jälkeen talouselämämine kohottamista suunniteltaessa taas kohdistui.
Kysymys astui päiväjäiiestykseen keväällä 1921, jolloin eduskunta

päätti, että valtiovai.oin i.yhdytään rakentamaan vesivoimalaitosta
lmatran koskeen.
Ii:nsimmäisen rakennussuunnitelman mukaan nousivat useamman vuoden aikana rakennettavan koko voimalaitoksen kustannukSet yhteensä 498 milj. mk:aan: nimittäin 161 milj. mk. itse voimalaitoksesta ja 37 inilj. mk. voimansiirtolaitteista, jotka kykenivät
Siirtämään sähkövoiman korkeintaan 130 km:n etäisyyteen. Mutta
i'akennustöitten ollessa jo käynnissä havaittiin - yi.ityksen vas-

taista kannattavaisuutta silmälläpitäen - välttämättömäksi, että
Voimansiii.to alusta alkaen u]otettaisiin koko Etelä-Suomeen, jota
vai`ten oli vedettävä pääjohdot lmatralta Viipuriin, Turkuun ja
Helsinkiin ja i.akennettava tarpeelliset muuntoasemat. Näiden
]aajennusten johdosta kohosi kustannusarvio voimalait,oksen osalta`
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170 niilj. mk:aan ja voimansiirtolait,osten osalta 160 milj. ink:aan

e]i vhteensä 330 milj. mk:aan.

Imatran voimalaitoksen i`akennust}'öt pantiin alulle lopulla
vuotta 192t, ja maaliskuussa 1929 se saattoi r}'htyä jakamaan
sähkövirtaa. Tällöin oli yi-itykseen käytetty varoja 356.9 milj. mk.
eli 8.5 % yli alkuperäisen kustannusarvion, mitä tapahtuneet hintatason muutokset huomioiden on pidettävä ei.inomaisena saavutuksena.
Imatran voimalaitoksen i.akentamista varten ei valtio voinut
hyväksyttävin ehdoin saada lainaa `]920-luvun alkuvuosina, jolloin
maamme ulkomaitten rahakeskuksissa nauttima luotto o]i kovin
heikko ja jolloin sitä paitsi niissä vallitsi i`ahankire}-ttä. Se )nitä
lainoja saatiin, tarvittiin kipeästi muihin ajankohtaisiin tai`peisiin.
Sitä paitsi ei lmatran voimalaitoksen rakennustöit,ten alkuasteella
vielä tai.vittukaan suuria summia. V. `1924, jolloin oli edessä voimaaseman kalliitten koneitten ja laitteitten hankkiniinen, neuvotel-

tiin Englannista otettavasta 2 milj. punnan lainasta, mutta hanke
ei toteutunut. Tästä huolimatta i`akennustöitä edelleen jatkettiin
ja vuosien 1925 ja 1926 dollarilainoista käytettiin sitten k. o. tai.koitukseen yhteensä 170 milj. mk. Sen sijaan suurin osa kustaiinuksista peitettiin valtion varsinaisilla tuloilla.

Tämä va]t,ion verovai`ojen suui`essa mitassa tapahtunut käyttäminen tuollaiseen tarkoitukseen olikin sittemmin, valtiotalouden
hoidon talouspulavuosina vaikeuduttua, yhtenä s?.ynä lmatran
voimalaitoksen muodostamiseen n. s. valtion osakeyhtiöksi, .iolla
liikeyi.itysmuodolla oli muualla havaittu olevan ei`inäisiä suui`ia
etuja puolellaan. Määi`äämisvaltansa siinä va]tio tui'vasi säilyttämällä käsissään vankan osake-enemmistön, inutta samalla varattiin
liikeyritykselle mahdollisuus saada myös yksityistä pääomaa käytettäväkseen. Tämä lmati`an Voima 0. Y. alkoi toimintansa kesäkuun 1 p:nä 1932.
Imati.an voimalaitoksen toimintaa valaisevat seuraavat lukusal.jat:
1929 19301931 1932 1933 1934 1935

Kehitetty sähköenergia, milj. kwh

....

Tulot virranmyynnistä, milj. mk .......
Käyttöylijäämä,milj.mk .............
Vuosivoitto,milj.mk .................

135.o 256.i 272.3 298.o 563.7 550.2 646.7

12.6

22.0

7.417.i

24.0
19.2

24.3

33.2

41.i

47.8

7.o

10.i

15.i

5.2
1.2
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Alkaessaan toimintansa maaliskuun lopulla 1929 Imatran voima1aitos käsitti kolme koneistoa, mutta heti tämän jälkeen alettiin
rakentaa lisäksi neljättä, joka valmistui käyttökuntoon keväällä
1930. Näin voima-aseman teho oli kohonnut 60 000 kilowatista
75 000 kilowattiin. Samalla jatkettiin voimansiii`tolaitteitten i`akentamista.
Imatran voimalaitoskin joutui kokemaan taloudellisen pulakauden puristusta, joka ei kuitenkaan aiheuttanut mitään nopeaa
eikä jyrkkää muutosta yleisessä energian-myynnissä, tämä kun
tapahtui laajalle alueel]e ja tyydytti erilaisia, osaksi välttämättömiä tai`peita. Mutta sen vaikutus ilmeni siten, että energian kulutuksen lisäytyminen pysähtyi -- jopa osoitti +älillä suorastaan

vähäistä vähentymistäkin - eikä uusia kuluttajia tullut läheskään
siinä määrin, kuin voimalaitoksen alkamiskautena noi`maalioloissa
olisi tapahtunut. V..1933 alkoi lamakauden vaikutus hävitä, ja
sähköenergian myynti kohosi huomattavasti, kun uusia suurkulut-

tajia ryhtyi sitä käyttämään. Tällöin rirhdyttiin i`akentamaan
voimansiirtojohtoja lmatralta Varkauteen ja sieltä edelleen Outokumpuun ja Kuopioon. V. 1934 väheni kehitetty enei`giamäärä
edellisestä vuodesta kuitenkin n. 2 °/o:1la, kun joulukuussa 1933 oli

voima-asemalla sattunut tulipalo, joka muutaman kuukauden ajaksi
tui.meli aseman neljästä genei`aattorista yhden; se saatiin käyntiin vasta huhtikuussa 4 934. Lokakuussa samana vuonna valmistuivat voimajohdot Varkauteen ja Outokumpuun, joihin paikkoihin enei'gian
siii.to tällöin aloitettiin. Jo tätä ennen Tomator 0. Y. oli tehnyt
sopimuksen sähkövii'ran saamisesta Tainionkoskelle. V. 1935 seurasi Kuopion vuoi`o, ja vuoden 1936 alussa liittyi Outokumpu
0. Y:n lmati.alle i'akennuttama ja vasta valmistunut kuparitehdas

yhtiön asiakkaisiin. Lisäytyneen sähköenergian käytön johdosta
ryhdyttiin helmikuussa.1935 rakentamaan voima-asemalle viidettä
koneistoa, joka valmistui keväällä v. 1936. Voiinakas toiminnan
laajentuminen on niin muodoin painanut leimansa voimalaitoksen
tähänastisiin vaiheisiin, joissa, kuten sanottu, v. 1932 oli tapahtunut
tärkeä muutos: Imatran Voima 0. Y. alkoi toimintansa kesäkuun
1

p:nä

1932.

Valtion yhtiölle tällöin luovuttama -omaisuus laskettiin--`~37ö
milj. markaksi. Tähän tulokseen oli päädytty seuraavasti: Vv. 4921~
5

168

.

ATTILA TARJANNE

1930 oli voimalaitoksen rakentamiseen myönnetty yhteensä 412
milj. mk., ja valtion osuus lmatran koskesta oli 5.7 milj. mk. eli
kaikkiaan 419.7 milj. mk. Kä}-ttöylijääminä oli voimalaitos` kesäkuun 1 p:ään 4.932 mennessä tuottanut yhteensä 48.9 milj. mk.

Kun tämä määrä vähennettiin valtion yritykseen käyttämästä
lähes 420 milj. mk:sta, saatiin luovutettavan omaisuuden arvoksi
n. 370 inilj. mk. Tämän johdosta on huomautettava, että vuosien
1929~1932 ylijäämät oli.vat` valtion käyttämän n. s. kameraalisen

kirjanpidon mukaiset - samoin oli Veitsiluodon laita - ne siis
mei`kitsivät vain vuotuisten tulojen enemmyyttä .vuosimenoihin
vei`raten. Sen sijaan ei laskettu mitään kuoletusta kiinteistölle,
koneistolle eikä irtaimistolle.
Valtion laitoksena yritys oli vapaa
valtion veroista eikä sillä myöskään ollut mitään korkomenoja.
Valtiontilintarkasta.iat ovat laskeneet, että jos voimalaitos olisi

maksanut rakennuspääomastaan korkoa 6 °/o -mikä olisi sitä paitsi
ollut vielä laitokselle edullista, kun valtio itse joutui osaksi sitä
varten ottamistaan lainoista maksamaan I{oi'koa yli 7 % ,--.- niin
koi`korasitus olisi toukokuun lopussa v.1932 noussut kaikkiaan 137.5
milj. mk:aa,n. Jos edelleen olisi laskettu korkoa korolle, kuten yksityisen yi.ityksen olisi ollut pakko. tehdä, niin kohoaisivat korot 22.i
milj. mk, suui.emmiksi. L Näin ollen ei aikaisemi)ien vuosien käyttö-

ylijäämille voi antaa suurtakaan mei`kitystä -- ne ovat todellisuuspohjaa vailla, kuten Veitsiluodon samanaikaiset »vuosivoitot».
Yllä mainittujen laskelmien mukaan lmatran Voima 0. Y. .niin
muodoin sai omaisuutensä noin 160 milj. mk. 1iian halvasta, eikä
tällöinkään ole vielä huomioitu sitä etua, mikä yhtiölle koitui siitä,
että edellisten vuosien käyttöylijäämä kokonaan ~ valtion veroja
ja tarpeellisia omaisuuspoistoja tekemättä -- vähennettiin luovutetun omaisuuden arvosta.

Imatran Voima 0. Y:lle luovuttamastaan omaisuudesta valtio
sai yhtiön osakkeit,a 249 998 000 mk:n ai`vosta (kahta vaille kaikki)
sekä 120 milj. mk:n suuruisen 5 %:n velkakirjan, mikä yhtiön tuli
maksaa takaisin lähivuosina. Tähän mennessä sen lyhentäminen
kuitenkin on ollut vähäistä, kun uutta pääomaa on i)aljon tarvittu
1 'Valtiontilintarkastajain keTtomus vuodella 193a. SiN. 59.
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yrityksen laajennustöihin. P\Tykyään k. o. 1aina nousee 106 milj.
mk:aan.
Päinvastoin kuin entisessä muodossa toimineen lmati`an voimalaitoksen on nykyisen yhti'ön kii`janpito täysin asiallista. Poistot

tehdään yksityiskohtaisesti laaditun ennakkosuunnitelman mukaan
- ne ovat n. 3 °,/o vuodessa omaisuuden alkuperäisarvosta. Vero.
vapautta ei tietenkään ole, ja lainoista suoi.itetaan korkoa. Yhtiön
ensimmäisen 7-kuukautisen toimivuoden 1932 1iikevoitto oli vielä

vähäinen, mutta siitä on kehitys pai.empaan - rinnan toiminnan
laajentumisen kanssa ~. ollut nopea. Viime vuoden voitto 15.t
milj. mk. merkitsee jo 6.o4 % osakepääomasta. Osinko -jot`a ei
ole aikaisemmin jaettu, kun voittovaroilla on kartutettu vai`arahastoa
ja osaksi myös henkilökunnan i`ahastoa --- viime vuodelta on 4 °/o
(10 milj. mk.)

Owiohumpu 0. Y.
Kuusjäi`vellä Kuopion läänissä sijaitseva Outokummun kuparimalmialue oli löydetty Geologisen toimikunnan toimesta v. 194.0,

jolloin valtio kaivoslain mukaan sai löydökseen valtaajan ja toiminimi Hackmann & C:o maanomistajan oikeuden. Seuraavina vuosina

jatkettiin tutkimuksia, joiden tuloksena oli, että kysymyksessä
todella oli suuri, ai`vokas malmisuoni, joka sisälsi arvoaineina kupai.ia 4 °/o, rautaa 26 °/o, i'ikkiä 26 %, pienen määrän kultaa ja hopeaa
sekä ei.äitä sivuaineita. Nyt astui päiväjäi'jestykseen malmin jalostaminen. Kun siinä kupari muodosti arvokkaimman aineksen,
i'akennettiin kokeilumielessä pieiii kupai'itehdas, jonka valmistuksen tuli olla 300 tonnia kuparia vuodessa. Tehdas alkoi toimintansa`
vuoden 1913 lopussa. Mutta ennen pitkää kävi ilmeiseksi, että
valittu kuparinvalmistusmenetelmä ei läheskään pystynyt täyttämään odotuksia. Ensinnäkin säilyi jätteissä liian paljon kupai.ia

-40 °/o koko määi`ästä -eikä tehdas tästä johtuen kyennyt tuottamaan sitä` enemmän kuin 150 tonnia. Tällaisen epäonnistumisen

ja sillä välin alkaneen maailmansodan aiheuttaman epävarmuuden
tilan .johdosta vuokrattiin kaivos kaikkine laitteineen A. 8. Outokumpu 0. Y:1le, jonka osake-enemmistö oli noi`jalaisissa käsissä.

Tämä vuokralaisyhtiö sitoutui i'akentamaan uuden 5 000 tonnin
vuosituotannon suuruisen kuparitehtaan' j'a hankkimaan siiheri tar-

170

ATTiLA TARJANNE

vittavan pääoman; vuokramaksuna tuli sen suoi`ittaa 50-70 °/o
kupai`in myyntihinnasta. Toiminnan laajentamista haittasivat
vuosien 1917-1918 epänormaalit olot, jotka yhdessä raskaitten
vuokraehtojen kanssa veivät yhtiön vihdoin vuoden 1920 1opussa
varai.ikon pai.taalle. Tällöin lunastivat va]tio ja Hackmann & C:o

yhtiön osake-enemmistön vähäisestä summasta, kun he samalla
ottivat vastatakseen sen veloista. Ajan mittaan kävi valtion yhteistoiminta I]ackmann yhtiön kanssa kovin hankalaksi, tämä kun ei
ollut halukas käyttämään vai`oja yrityksen kehittäniiseen, laajentamiseen eikä i'ahoittamiseen läheskään riittävässä määi.in, minkä
johdosta valtio vihdoin pitkällisten neuvottelujen jälkeen, joita
olivat viivästvttäneet m. m. sillä välin tapahtuneet hallituksen
vaihdokset, päätti vuoden 1924 loi)ussa ostaa Hackmann yhtiön
osuuden Outokummun kaivokseen ja muuhun siihen kuuluvaan
kiinteään ja iTtaimeen omaisuuteen. Lunastushinta oli 19.is milj.
mk., josta 10 milj. tuli luövutetun omaisuuden osalle ja loput vastasivat I-Jackmanri yhtiön yritykseen sijoittamia varoja koi.koineen.
Sanottu hinta on osoittautunut kohtuulliseksi ja valtiolle edulliseksi.

Kun valtiolla - saatuaan nyt täyden määräämisvallan Outokumpuun - niin muodoiii oli kiinnitettynä siihen kaikkiaan 30

milj. mk. - tähän laskettuna myös Outokummun-Juojärven
kapearaiteisen 14 km:n pituisen i.autatien rakennuskustannukset
5 iiiilj. mk. --niiii oli nyt aika vihdoinkin käydä laajentamaan liikettä ja saattaa se tuottavaksi. Asiaa harkitsemaan asetettu komitea päätyi sellaiseen tulokseen, että yrityksen laajentaminen voisi
kyllä tapahtua asteittain, mutta joka tapauksessa oli välttämätöntä heti kohottaa kaivoksen vuosituotanto 100 000 tonniin raakamalmia. Tästä erotetaan ai.vomineraalit tarkoitusta vai`ten Outokummulle rakennettavassa i`ikastustehtaassaL Tuotannon ylläpitämiseksi näin suui`ena i.akennetaan uusi höyryvoimalaitos sekä muut
tarpeelliset apu- ja kuljetuslaitteet. [ Sitä vastoin tuli entisen vanhentuneen ja uusia olosuhteita täysin vastaamattomaksi käyneen

pienen ja alkuåankin väliaikaiseksi tai.koitetun kuparitehtaan
lopettaa toimintansa, joten toistaiseksi tyydyttiin malmirikasteitten tuottamiseen. Päämääränä tässä oli kaikkien. ai.voaineiden
1 KomiteanmieliT\tö il9a5. N..o 11`.
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talteenotto, kun aikaisemmin oli hyväksi käytetty vain kupai.i.
Kaivoslaitoksen uudistusuunnitelma toteutettiin vv. 1926--1928
kustannukset siitä jäivät laskettua (39 milj. mk.) pienemmiksi
36.4 milj. mai.kaksi. Syksyllä 1927 valmistui myös Joensuun-Outokummun rautatie, joten kaivos täten tuli liitetyksi maan rautatieverkkoon, mikä oli välttämätön edellytys sen vastaiselle toiminnalle, entinen kapearaiteinen rata kun johti vain Juojärvelle, josta
oli vesitieyhteys Etelä-Suoineen.
Syyskesällä 1928 uudisrakennustyöt Outokummulla olivat valmiina ja kokeilukäytön jälkeen syyskuun lopussa alkoivat uudet
tuotantolaitokset varsinaisen toimintansa, jonka kehitystä .siitä
alkaen valaisevat seuraavat lukusarjat:
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
Raakamalmia,1000tonnia

Kuparirikastetta

-,,-....

Pöytärikastetta

-,,-......

......

8.4

21.o

9.8

Rikkirikastetta
Laskutus, milj.mk .-,,-......

1935

34.7102.2127.8156.o 158.3174.o 273.0 352.o

31.3

22.4

32.8

23.8

35.o

24.0

36.o

-,,-......----- 21.2
16.5

Voitto(+)taitappio(-)milj.mk.

44.0

25.8

18.5

24.8

26.o

43.8

16.o

71.8
25.i

53.o

-

-

83.o

38.8

67.4

+4.5+,21.o -1.4 -4.4 +1.8 -4.8 +2.8+23.¢

Vuoden 4928 toimikausi käsitti vain viimeisen vuosineljänneksen. Sen edullinen tulos johtui kohoavista kupai`in hinnoista. Seuraavan vuoden 1929 muodostivat edulliset suhdanteet suoi'astaan

loistavaksi, kun markkinatilanne oli hyvin edullinen ja kuparin
hinta - kaivoksen tulojen varsinainen mitta -- 29 °/o 1askettua
korkeampi. Näin muodoin vuosivoitto nousi jopa 21.6 milj. mk:aan
Mutta vuoden 1930 aikana pääsi nopeasti kärjistynyt talouspula

vaikeasti järkyttämään Outokummun toimiiitaa, sillä huolimatta
vuosituotannon kasvamisesta kokonaislaskutus aleni 56 %:iin edellisestä vuodesta, kun kuparin mai.kkinahinta oli jyrkässä laskussa
koko vai.sinaisen myyntikauden ajan ja oli jo lokakuussa ehtinyt

painua lähes 50 °/o:iin edellisen vuoden keskihinnasta. Seui.auksena
tästä oli 1.4 milj. mk:n vuositappio. Alkuperäisen suunnitelman

mukaan oli aikomus tällöin ryhtyä rakentamaan uutta ajanmukaista
kuparitehdasta, kun alkuaan tehdyt malmii.ikasteitten vientisopimukset tulivat päättymään vuoden 1932 1opussa, mutta talouspulan
pahentuessa valtio ei voinut myöntää tarkoitukseen varoja, joten
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siitä oli toistaiseksi luovuttava. Sen sijaan suoi.itettiin nyt loppuun
edellisenä vuonna aloitetut rikastustehtaan laajennustyöt, joitten

johdosta tehtaan tuotantokyky nousi 100 000 tonnista 4.50 000
tonniin. Rinnan tuotannon kasvamisen kanssa supistuivat rikastuskustannukset 23 °/o:1la. Lisäytynyt tuotanto saatiin myös myydyksi,
mutta yhä alentuneet hinnat painoivat kokonaislaskutuksen niin
alas, että vuoden 1931 tappio nousi 4.4 milj. mk:aan.

Sen sijaan

vuosi 1932 oli -jatkuvastä hintoi`en laskusta huolimatta -edullisempi, mikä johtui osaksi kohonneista valuuttakursseista, osaksi
edullisemmista myyntisopimuksista. Nyt näet päästiin vihdoin
sopimukseen kotimaisten sulfiittisellu]oosatehtaitten kanssa kai`kean pöytärikasteen käyttämisestä rikkimateriaalina, joten voitiin
vähitellen luopua sen, kalliitten ku]jetuskustannusten takia epäedullisesta, myynnistä ulkomaille.
Samana vuonna 4932 alkoi toimintansa Outokumpu O. Y.,

jolle valtio luovutti Outokummun kaivoksen kaikkine omaistiuksineen ja oikeuksineen 62 998 000 mk:n hinnasta, saaden tästä
44 998 000 mk:n osakkeet (kahta vaille kaikki) sekä 18 riilj. mlm
suuruisen 6 %:n velkakiiian. Outokummun kupai`ikaivoksen kirjanpito oli poikennut valtion laitoksissa yleensä noudatetusta sikäli,
että vuosivoittoa laskettaessa oli jo tehty tari)eelliset omaisuus-

poistot. Sen sijaan ei sekään huomioinut valtion veroja eikä korkomeiioja. Täysin kameraalista kirjanpitoa käyttämällä olisi -. }7rityksen vaatimien suhteellisten suurten i)oistojen johdosta - tulos
k. o. .aikana näyttän}`t inelkoista pai`emmalta (vrt. edellä Veitsiluotoa ja lmatraa), mutta näin se tietysti paremmin vastasi todel1isuutta.

Outokumpu 0. Y. pääsi toimimaan sikäli paremmissa olosuhteissa, että kuparin hinta alkoi lopultakin osoittaa vaikkapa
vai`ovaistakin noususuuntaa. Edullisempaa kuitenkin oli, että i`ikkirikasteen hankinta selluloosatehtaille saatiin kävntiin siksi suuressa
niitassa, että rikastustehdasta voitiin käydä laajentamaan 300 000
tonniin ja samalla sen rikastusmenetelmää mu`ittamaan kai`keasta
pöytärikasteesta edullisemmaksi hienoksi rikkii'ikasteeksi. Muutostyöt toiineenpantiin heinä-elokuussa 1933, johon asti tehdas oli
käynyt entiseen tapaan. Kahden kuukauden seisomisaika aiheutti
sitten niin suuren häii`iön, että k. o. vuoden liiketulos pääsi osoitta-
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seuraukset näyttäytyivät edelleen siinä, että nyt - rinnan rikkirikasteen tuotannon lisääntymisen kanssa - myös kupai.ii.ikasteen
tuotanto kohosi siksi suui'eksi, että kysymys kuparitehtaan rakentamisesta astui uudestaan päiväjärjestykseen. Vasta tämän tapahduttua saadaan tähän asti ulkomaille myydyn kuparii`ikasteen sisältämä rikki ta|teen ja käytetyksi kotimaassa.
Kun vihdoin kuparin
hirinat eivät jaksaneet sanottavasti sittenkään kohota alhaiselta

tasoltaan, olivat jo kannattavaisuussyyt -lisäansion saaminen pakottamassa tähän. Päätös kui)aritehtaan rakentamisesta lmatralle, voimalaitoksen läheisyyteen, tehtiinkin vielä k. o. vuoden
loTiulla; rakennustyöt suoritettiin kahderi seuriaavan vuoden aikana,
ja kuluvan vuoden alusta lukien on tehdas aloittanut toimintansa.
Sen vuosituotanto on 12 000 tonnia kuparia, josta suuTin osa tulee
vietäväksi ulkomaille, kun kotimainen kui)arinkulutus nykyään on
vain n. 2 000 tonnia vuodessa. Sivutuott,eina saadaan samalla 100
kg kultaa ja 1000 kg hopeaa; myös rikki saadaan talteen. Tehdas
•tuli maksamaan 54 mil]`. mk., ja se i'ahoitettiin obligatiolainoilla.

kaiken _tämän edellyttämä tuotannon lisäys aiheutti, että Outokummun kaivos alkoi syksyllä 4.934 käyttää lmat,ran sähköenergiaa,
j.ota varten oli vedetty tarpeelliset voimajohdot; höyryvoima-asema
jäi nyt varaenergiaksi.
V. 1934 alkoi kupai`in ilmeinen liikatuotanto maailmanmarkkirioill`a uud;lleen alentaa sen hintoja. Aikaisemmin päätettyjen hankintasopimustent nojalla Outokumpu O. Y:n kuitenkin onnistui

yältt}'ä menekkipulasta, vieläpä i.ikkirikasteen hinnan laskultakin.
Sitä i)aitsi.t,ämän tuotån+oa voitiin lisätä 30 °/o:l]a, kun yhä useappi
s61luloosatehdas. siirtyi sen käyttöön. Näin näytti vuositulos kuparin hiiitojen suhteett.oma;ta .alhaisJudesta huo]imatta pientä 2.8 niilj. mk:.n voittoa.

Maailman suui`impien kuparintuottajien yhteistoimin.nan ansiosta
hintataso vihdoin v.1935 alkoi huomattavasti kohota, ja kun Outokumpu 0. Y. saattoi menekkisuhteitt,en parantuessa saada voimakkaasti lisätyn tuotantonsa kokonaan myydyksi, niin muodostui
k. o. vuoden liiketulos erinomaiseksi ja suorastaan loistavaksi
edellisiin vuosiin verrattuna. F.nsi kei`ran jakoi yhtiö n}.t osinkoa,
suuruudeltaan 8 °/'o (3.6 milj. mk.), jota paitsi vai.ai`ahastoon siir-
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rettiin 10 milj. mk. sekä tämänvuotisiin, nyt suuresti kohoaviin
vei`oihin vai`attiin 7.3 milj. mk.

Rikkiha,ppo-ja Superfosfaatiitehtaa± O. Y.

Valtion rikkihappo-ja supei`fosfaattitehtaitten synty ja toiminta
liittyy läheisesti Outokummun kaivokseen. ja lmatran voima]aitokseen. Kun näet Outokummun kupai`irikasteesta oli saatavissa supei.fosfaatin valmistuksessa tarvittava rikkihappo ja lmatrasta taas
voitiin saada halpaa sähkövii`taa, niin heräsi maassa ajatus helpottaa maanviljelykselle tarpeellisten fosforipitoisten lannoitteiden
saantia ja turvata se kohtuuttomalta hinnan nousulta, mikä uhkasi
ulkomaisten tehtaiden trustiutuessa.
Rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat rakennettiin vv. 19201922. Edellinen sijoitettiin Lappeenrantaan, joka oli lähellä lmati.alle rakennettavaa voimalaitosta ja johon oli vesitieyhteys Outokummulta. Superfosfaattitehtaan paikaksi taas valittiin Kotka,
raakafosfaatin kuljetus- ja varastoimiskustannusten supistamiseksi.
Tämä tehtaiden eri paikkoihin sijoittaminen ei ole ollut eduksi yritykselle enää sen jälkeen, kun Outokumpu on vuodesta 1927 lähtien
ollut ]iitettynä maan rautatievei.kkoon.
Tehtaitten perustamiskustannukset nousivat - niit,ten syyskesällä 1922 alkaessa toimint,ansa - yhteensä 43.6 milj. mk:aan.
Myöhemmin vv. 1926-1927 niitä - pääasiallisesti i.ikkihappotehdasta - laajennettiin siinä määrin, että vuosituotanto voitiin
lisätä kaksinkei'taiseksi. Kustannukset tästä nousivat 44.5 milj.
mk:aan eli n. 34 °/o:iin perustamiskustannuksista. Rikkihappotehtaan yhteyteen valmistui v. 1929 4. 200 tonnin vuosituotannon
suuruinen suolahappotehdas, joka sivutuotteena valmistaa glaubersuolaa. Tehdas tuli maksamaan 0.9 milj. mk. Täten tehtaitten
perustamiskustannukset kaikkiaan nousivat 59 milj. mk:aan.
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asetelmat:

Rikkihapon

Suolahapon

Natriumsulfaatin

val- myynmistus
ti

val- myynmistus
ti

val- myynmistus ti

1000t.

1000 t.

1000 t.

1928
1929

1930
1931

1932
1933
1934

1935

Fosfaattilannoitteitten
vuon.
na

Ulkomai-

Va]mistus> 1000t.
myynti,1000 L
S;:sfs:apteå:-¥:rs:Superfos-KotkafosYh-Superfos-Kotkafos-Yhtuonti
käyttö
faatti
faatti
teeiisä faatti
faatti
teensä,1000 t.,1000t.

1928 . .
1929 . .

1930 . .
1931 . .

1932 . .

4.5

1933 . .

11.o

1934 . .

18.1

1935 . .

35.o

Rikkihapon valmistus oli alkanut elokuussa v. 1922, jona vuoiina
tuotanto jäi 1. 200 tonniin. Vv. 1924-~1927 oli vuotuinen valmistusmäärä keskimäärin n, 10 500 tonnia. Vuodesta 1928 alkaen tehdas
toimi laajennettuna, mutta kun superfosfaatin menekki alkoi

vähetä, oli rikkihapon tuotantoa myös vähennettävä huolimatta
siitä, että sen myynti muihin teo]]isuustaTkoituksiin tasaisesti nousi.
Samalla ulkomaisen i`ikkihapon tuonti väheni siinä määrin, että
se käytännöllisesti katsoen voidaan nyt pitää lakanneena. Suolahapon käyttö on kuudessa vuodessa kasvanut nelinkertaiseksi,
mikä suurimmalta osalta johtuu painorehun valmistuksessa käytetyn AIV-liuoksen lisääntyneestä kysynnästä.
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Superfosfaatin käyttö lisääntyi jatkuvasti vuoteen 1926 asti,
jolloin se oli kohonnut lähes 80 000 tonniin. Tällöin ei valtion tehdas

läheskään

kyennyt tyydyttämään kysyntää, vaan käytetystä

superfosfaattimäärästä oli n. 60 °/o u]komaalaista. Vielä vv. 19271928 oli sanotun lannoitteen käyttö siksi suuri, että te-hdas
laajennuksensakin jälkeen viimemainittuna vuonna saattoi tuottaa
vain 57 % kysynnästä. Mutta v. 1929 alkoi menekiii vähenemistä
aiheuttaa, paitsi alkava talouspula, myös laajalle levinnyt käsitys,
että superfosfaattilannoitus ei ollut aina eduksi. Pai`antaakseen
menekkisuhteitaan tehdas tämän johdosta i`yhtyi valmistamaan
supei`fosfaatin ohella toista vähemmän happopitoista lannoitetta,

n. s. kotkafosfaattia, jonka menekki onkin -ensin vähitellen, sitten
yhä enenevässä määrin - laajentunut, niin että supei.fosfaatin
tuotanto on jäänyt sen rinnalla aivan vähäpätöiseksi. Vv. 19291930 tehtaan myynti oli keskimääi`in alle 32 000 tonnia ja ulkomaisen superfosfaatin tuonti oli samalla supistunut pieneen murtoosaan entisestään. V. 1932 muodostuiyat tehtaalle edullisiksi kohonneet valuuttakurssit, jotka kallistivat ulkomaisten fosforihai]polannoitteitten hintoj.a siinä määi`in, että niitten tuonti edelleen tuntuvasti väheni, joten kotimaisten tuotteitten menekki kasvoi. V.
1933 muuttuivat suhdanteet jo siksi edullisiksi, että tehdas ei kyennyt tyyd}.ttämään.voiriakkaasti kasvanutta kysyntää, vaan sen
oli tuotava huomattavasti enemmän ulkomaalaista superfosfaattia
maahan. Näin jatkui kahtena seuraavanakin vuonna tehtaan yhä
kasvavasta tuotannosta huolimatta.
Tehtaitten taloudellinen tulos on niitten oman kirjani)idon mukaan ollut seui'aava: .
ig23 ig24 io25 ig26 igå7 ig28 ig29. ig3o i.93i ig32 ig33

voit-to (+'), tappio (-)
milj. mk ...........- 3.8 + 1.o +2,3 + 1.0 +0.4 +0.o -1.8 +0.i -3..å +0.4 +5.8

Rikkihap|,o-ja Su.Perfosfaattiteollisuuden Suuria å|kuvaikeuksia
kuvastaa ensim`mäisen t.oiriii+uodeh åiheu`ttamå 3.8 milj. mk:n

tapbio. Vähitellen onnis.tuttiin sitten aleiitamaan tuotantokustannuk;ia, vaikka ei i.iittävästi, sillä vuosien 1923-1926 suhteen on
huomioitava, että tänöin ei tehty mitåän kiint;istö- ja kbrie'istopoistoja, yhtä vähän kuin tehtailla val.tion la'itoksina oli suoritetta-
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vana tulo- ja omaisuusvei`oa, joskin ne sen sijaan maksoivat .14

milj. mk:n suuruisesta käyttöpääomastaan korkoa Suomen Pankin
alimman diskonttokoron mukaan. Tehtaitten laajentamisella v,v*
1926-4.927 pyrittiin samalla pai`empaan kannattavaisuuteen, jota
ei kuitenkaan saavutettu ankaraksi muodostuneen ulkomaisen kilpailun aiheuttaman epäedullisen hintakehityksen j a fosfaattilannotteiden vähenevän kulutuksen johdosta. V. 1928 käytettiin kiinteistö-ja koneistopoistoihin --siis ensimmäisen keiTan -2.i milj.
mk. Vuoden voitto oli oikeastaan 1.3 milj. mk. -huomattava on,
että tästä alkaen suoritettiin valtiolle koi.koa entisen lisäksi inyös
14.45 milj. mk:n suui`uisesta tehtaitten laajennusi)ääomasta --mutta
•sekin käytettiin myöhemmin poistoihin, kun tehtaitten seuraavana

vuonna siirtyessä käyttämään lmati.an sähkövirtaa, vanhan voima1aitoksen ylimääräisen '2.6 milj. mk:n suuruisen kuoletuksen johdosta poistot' nousivat poikkeuksellisen suuriksi. Vuoden 1930 ja
1934. olivat tehtaille vaikeita aikoja; menekin vähentyessä ne oli
pant.ava joksikih ajaksi seisomaan.

Edellisen. vuodeii liiketulos

pystyi vielä välttymään tappiolta, mutta v. 1931 sitä koitui jopa
3.2 milj. mk. -olihan tuotanto menekin supistuessa painunut puoleen vuoteen 4928 verrattuna. Vuosi 1932 oli jo edullisempi, mutta
varsinaisesti vasta v. 1933 suhdanteet alkoivat pai`antua ja lannoitteitten menekki huomattävasti kasvaa. Edellä mainittu vhosivoitto,
5.2 milj. mk., on vuoden 11 kuukauden liiketulos, sillä joulukuun
1 p:nä k. o. vuonna alkoi. toimintansa itsenäinen Rikkihappo- ja
Superfosfaattitehtaat 0. Y., jonka 20 milj. mk:n osakepääomasta
valtion hallussa on kaikki osakkeet paitsi kahta.
Uusi yhtiö, jonka toiminnan ttirvaamiseksi kannattavana yi.i-

tyksenä tehtiin luovutettavasta omaisuudesta suuret koneisto- ja
kiinteistöpoistot, määi`ältään 47.6 milj. mk., on saattanut koko
tähänastisen toimintansa ajan työskennellä niin edullisissa olosuhteissa, että sen tuotannolla on ollut varma menekki -onpa fosfaattilannoitteitten käyttö niaassa kasvanut iiiin suureksi, että yhtiön on
tuotantonsa laajentamisesta huolimatta yhä suui`eniniassa määrin
tä}.t}'n}tt tuoda niitä ulkomailta kysynnän tyydyttämiseksi. Kun
raaka-aineitten hinnoissa ei ole tapahtunut e`päedullisia muutoksia,
on tuotteitten hintoja suurtuotannon tui`vin saatettu edelleen alentaa, ja siitä huolimatta liiketulos on ollut hyvä ~ suorastaan ei'in-
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V. 1933 - siis ainoastaan joulukuussa -- saavutettiin

0,5 milj. mk:n liikevoitto, joka sitten v.1934 kohosi 8.3 milj. mk:aan.

Viime vuonna se suurentuneitten verojen johdosta oli 5.o milj. mk.
Kumpanakin vuonna on jaettu yhtiöjärjestyksen sallima korkein
6 °/o:n osinko, minkä lisäksi on kasvatettu 5 milj. mk:n vararahasto sekä maksettu valtiolle takaisin yhtiötä pei.ustettaessa sen
suoi`itettavaksi joutunut 14 milj. mk:n laina. Näin on rikkihappo-

ja superfosfaattiteollisuuden harjoittan`inen
sesti täysin tyydyttävälle kannalle.

saatettu

taloudelli-

V alf,i,on margGwiiritel.das.

Valtion margariinitehdas -joka suuruudeltaan edellisiin teollisuuslaitoksiin veri.attuna oii hyvin vaatimaton --- on alkanut toimintansa v. 1922. Tällöin valtio näet osti vankeinhoitolaitosta
vai.ten Turusta vanhan margariinitehtaan. Syynä tähän oli, että
vankiloitten oli pakko maksaa yhä korkeampi hinta mai.gariinista
k. o. teollisuusalan trustiutuessa. Tehtaan oli tai.koitus tyydyttää
myöskin puolustuslaitoksen margariinintarve. Pian kuitenkin
275 000 inarkasta ostettu tehdas osoittautui vanhentuneeksi ja
tai`koitustaan vastaamattomaksi, niin että se katsottiin parhaaksi
siirtää Helsinkiin, mikä todellisuudessa merkitsi, että tänne rakennettiin uusi tehdas. Tästä aiheutuneet kustannukset (2.25 milj.
mk.) peitettiin suurimmaksi osaksi (1.5 milj. mk.) suoraan tehtaan
omasta liikevoitosta - siis ohi valtion tulo- ja menoarvion, mikä
sinänsä oli oikeastaan budjettioikeudellinen virhe.
Valtion margariinitehtaan liiketoiminnasta on ollut seuraavat
tulokset:
Myynti
tonnia

Li ikevoitto
milj. mk,

117

0.8

401

0.7

449

0.6

553

0.2

557

0.6

729
1158

963

0.5
0.0

0.8
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V. 1922 käsitti toimikausi vain vuoden 4 viimeistä kuukautta.
Helsingin tehdas aloitti toimintansa kesällä 1924. Näinä kolmena
vuonna käytti puolustuslaitos n. 2/3 tehtaan koko tuotannosta.
V. 1925 kohosi tuotanto noin neljänneksellä, kun useat valtionja
kunnan laitokset liittyivät tehtaan asiakkaisiin. Vuosivoitto jäi
kuitenkin pieneksi margariinin raaka-aineitten voimakkaan kallistumisen johdosta. Kun v. 1927 vihdoin valtion saii.aalatkin viimeisinä valtion laitoksista i.yhtyivät käyttämään tehtaan margariinia, nousi myynti ]ähes 30 °/o:11a edellisestä vuodesta, jolloin jo
i`aaka-aineet olivat alkaneet halventua, mikä teki tehtaalle mahdolliseksi alentaa myös hintoja. Tätä on jatkunut seuraavina vuosina.
V. 1928 saavutti tuotanto huippunsa, kun vuoden myynti jålleen
nousi, nyt jopa 60 °/o:lla. Tämän johdosta ryhdyttiin suunnittelemaan tehtaan laajentamista, joka kuitenkin raukesi eduskunnan
vastustukseen. Edessä oli niin muodoin toiminnan ja myynnin
rajoittaminen: margariinin myynti valtion ia kunnan vii`kailijoille
lopetettiin.
Pienentynyt niyynti v. '1.931 johtui siitä, että puolustuslaitos
siirtyi melkein yksinomaiseen voin käyttöön. Tätä menekin vähentymistä koi.Vasi osaksi valtion ja kunnan virkailijoille uudelleen aloitettu myynti. V. 4.933 oli margariinin myynti vankiloitten, saii.aaloitten sekä valtion ja kunnan virkailijoitten kasvaneen kysynnän

johdosta saavuttanut lähes kolme vuotta aikaisemman tasonsa.
Sen hinta oli nyt noin kolmannesta halvempi kuin v. 1926, mutta
siitä huoliinatta tehdas alentuneitten tuotantokustannusten ja
suurentuneen tuotantonsa johdosta saavutti parhaimman liikevoittonsa, 1.5 milj. mk.

V. 1934 vähennettiin tehtaan tuotantoa tuntuvasti voin menekin lisäämiseksi, mutta viime vuonna se `iudelleen kohosi lähes
entiseen määräänsä.

__.----
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Mitä valtion mai`gai.iinitehtaan taloudellisiin tuloksiin tulee,

niin on niitten suhteen erikoisesti huomioitava, että tehdas -päinvastoin kuin yleensä valtion suoi`anaisessa hallinnassa olleet liike-

yritykset - on toiminnassaan käyttänyt yleisten liikeperiaatteitten mukaista kirjanpitoa, jossa niin muodoin on laskettu korko
liikepääomalle sekä vai`attu tai'peelliset erät poistoihin ja veroihin.
Tästä huolimatta sen toiminta osoittaa niin edullista tulosta, että
liike+oitot vv. 1922-1935 nousevat yhteensä 11.5 milj. ink:aan,
mikä on sitäkin merkittävämpää, kun margai`iinin hinta on koko
ajan p}-sytetty all6 mai`kkjiioitten tukkuhintojen. --Täniän ohella

pidetyn kameraa]isen kirjanpidon osoittamat ylijäämät ovat samalta
toiminta-ajalta 18.o milj. mk. --Tällaiseen edulliseen tulokseen on
osaltaan ti.etysti ollut vaikuttamassa tehtaan inonopoliasema valtion
laitosten hankkijäna, sen valmistama margariini kuii on saaTiut
varnLan menekin ilman mairios-, välitys-y. iii. kuluja.

Fiiiiiiiii= _
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Kansantaloudellisia

tutkimuksia

julkaissut. Kan`santaloudeilinen Yhdistys VI. Helsingissä 1936.
Siv. 332.

` Puheena oleva teos ori ilmestynyt yliopistollisena väit.öskii`jana,

josta allekirjoittanu.t on, virallisena vastaväittäjänä. esiinnyttyään,
antanut lausunnon Yliopiston filosofisen tiedekunnan historialliskielitieteelliselle .osastolle..

Se sisältää pääasiallis'esti seui.aavaa.
Kun liikenteellä on `nykyajan .talouselämässä ` erittäin .suui`i
merkitys, on sellaisilla kansantaloudellisilla .tutkim.uksilla, jotka
koettavat valaista sen tehtäviä ja vaikutusta ei`i aloilla, edessään

hyvin laaja työmaa, eik.ä void? juuri väittää, pttä 'sitä olisi ainakaan
meillä liiaksi viljelty. Mutta, ne, kysymykset, joita täll'ä alalla on
selviteltävä, ovat y]eensä veiTaten vaikeita sen vuoksi, että tavallisesti kä} melkeii} ylivoimaiseksi saada liikenteen ja monien iriuiden
talouselämän ilmiöiden samanaih.isia vaikutuksia ei.otetuiksi toisistaan. Luotettavien ja läajakantoisten tLhosteri saavuttaminen
vaatii paljon vaivannäköä, mikäli työ lainkaan onnistLLu. Kun
tällä kertaa on kysyiTiys tutkijasta, jgk.a ei ole aikaisemihin käytännöl.lisesti pei.ehtynyt puh`eeiia olevaan melko m.utkalriseen talouselämän alaan, täytyy sanoa, ett6i häneltä ole puuttunut rohkeutta

Jå:|::n;:a::it:l;:':|f;ii::a=ii¥,|:V:a:=S;se:a::,oit;eli:yi:#na:if::.'.J:::toTrii:;ss:s:ut:t::å.::å:
melkoiselta .osalta muodostunut ,vain seikkaperäiseksi selonteoksi
kysymyksessä öl`evien kuljetusmaksujen muutoksista ja erilaisten
tuotteiden Vientiriåäi`istä' eri aikbina, eikä tekijä tällöin ole voinut
olla ottamatta mukaan' verrat6n vähä`pätöisiäkin ta+aralajeja ja
vientimääriä. Mutta us'eissa kohdin hänen on onn`istunut osoittaa,
mitkä. syyt ovat ` aiheuttane.et puheena olevalla alalla huomattua

kehitystä, ja siten hän on saavuttanut tutkimuksella.an huomattavia tuloksia.
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Esillä oleva tutkimus on kohdistettu yksinomaan Suomen valtioni.autateillä kannettuihin kuljetusmaksuihin, ja siinä on jätetty
käsittelemättä yksityisten i`autateiden vastaavat maksut, vaikkakin ne yleensä ovat mitä läheisimmin liittyneet edellisiin ja muodostavat niiden kanssa vei`i.aten yhtenäisen kokonaisuuden. Voidaan tosin sanoa, etteivät nuo muutamat radanpätkät, joita Suo-

=eee:To#uyttåitriisstien.tteotit¥;åtah:a.k=r.n.ent,tu;t:ieJsaerisinmå:1j:|:st=er.kj::
johtaneet juui'i vientisatamiin ja siten olleet jatkuvasti osallisina
vientitavaroiden kuljetukseen. Jos tekijä näiden kuljetusmaksujen
käsittelyyn ryhtyessään olisi välttänyt yksityiskohtaista selvittelyä kunkin eri yksityisradan mahdollisesti myöntämistä i`ahtimaksujen
alennuksista, joiden avulla ne ovat koettaneet hankkia itselleen vientitavai.ain kuljetusta, hänen työnsä ei olisi kovin suui.esti laajentunut, mutta tutkimus olisi tullut täydellisemmäksi.
Vientitavai`oiden kuljetukseen käytettiin aikoinaan suuressa määrin Valkeasaaren-Pietarin välistä rataosaa, joka kuului Suomen
valtioni`autateille, vaikka se sijaitsikin keisarikunnan alueella ja
siten kuului Venäjän rautateistöön. Sikäläisen oikeusjärjestyksen
mukaan tätä rataosaa pidettiin eräänlaisena yksityisratana, mutta
se sai käyttää samoja kuljetusmaksuja, jotka olivat voimassa
Suomen puolella, siitä huolimatta, että ne suuresti poikkesivat
Venäjän tariffijärjestelmästä. Tästä olisi tekijän ollut syytä lyhyesti
tehdä selkoa, kun tällainen asiaintila tariffiteorian kannalta on
ei`ikoisen mielenkiintoinen, eikä se ollut vailla käytännöllistäkään
mei.kitystä. Tekijä itse on kei`tonut, `miten Suomen tuotteiden
vientiä Venäjälle vaikeutettaessa, supistamalla niiden aikaisempia
tullietuja, meillä ryhdyttiin vientikauppaa tukemaan alentamalla

'i`autatietariffeja, myös puheena olevalla i`ataosalla, ja siten vaiku-

tettiin aivan päinvastaiseen suuntaan, kuin mihin tullimaksuja
muuttamalla pyrittiin. Nämä kysymykset eivät ole mielenkiintoisi.a vain taloushistorialliselta, vaan myös valtiolliselta kannalta.
Kun rautatietai.iffit ovat sellainen tiedonala, jota kansantaloudellisiin kysymyksiin tutustuneet henkilöt eivät yleensä varsin
paljon tunne, on aivan paikallaan, että tekijä on väitöskirjansa
johdantoon liittänyt katsauksen rautateiden kuljetusmaksujen pääperusteisiin. Mutta sille on uhrattu vain pai`i sivua, ja siten se on
jäänyt jotenkin ylimalkaiseksi. Kun teos käsittää yli 300 sivua,
siitä olisi luullut riittävän jonkun verran enemmän näiden asiain
käsittelylle, sitä suuremmalla syyllä, kun tilaa on riittänyt monille
verraten vähäpätöisille selonteoille. Rautatietariffien pei`usteidenkaan
esittämiseen
muutamat
lauseet
riittäviä.
'Tekijä
näyttää eivät
puolestaan
siksi
hyvinolenäihin
kysymyksiin
perehtyneeltä, että tehdessään vertailevia laskelmia erilaisista kulje-
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tusmaksuista hän näyttää voimassa olleita säännöksiä tulkinneen
oikein, mikäli pistokokeiden avulla on voitu niitä tarkastaa.
Tariffialaa käsittelevään kirjallisuuteen hän näytttää aika paljon
tutustuneen, vaikkakin se kirjallisuusluettelo, jonka hän on teoksensa loppuun liittänyt, ei olekaan varsin laaja. Täydellisyyttä
tavoittelematta, mikä olisikin ollut aivan. tarpeetonta, olisi kuitenkin ollut paikallaan lisätä siihen eräitä huomattavia teoksia, joiden

P°£Skäi::åmi::raa::getitiisäiaväkhyäsny#i]::. joita tariffipoiitiikassa on
esiintynyt verraten paljon, tekijä on käsitellyt pääasiallisesti väitöskii`jan loppupuolella. Suurimmaksi osaksi se on selontekoa ei`i

tutkijain esittämistä mielipiteistä, mutta välistä hän antaa myös
oipan kannanottonsa tulla esille. Tässä kohden olisi ehkä ollut syytä
käyttää varovaisempaa sanontatapaa talouspoliittisten tehtävien
arvostelussa, siinä kun helposti joutuu sellaiseen normatiiviseen
käsittelyyn, joka ei ehkä ole täysin tieteellisen ulkokohtaista.
Muodollisessa suhteessa maisteri Vanamon teos täyttää melko
korkeat vaatimukset. Kielenkäyttö on yleensä huoliteltua, ja painatustyö on suoi.itettu hyvin tarkasti. Vain siellä täällä on ollut
aihetta pieniin huomautuksiin. (Erikoisesti näyttää tässä olevan
syytä mainita, että teoksen siv. 291 on ei'äitä suhdelukuja esitetty
sellaisella tavalla, joka voisi johtaa väärinkäsitykseen, siinä kun
sanotaan rahdin, joka oli 6.8 °/o tavaran hinnasta, sittemmin olleen
8.2 °/o siitä, »siis 1.4 °/o enemmän».

Näin ei tietenkään ole pi.osentti-

lukuja käytettävä.)
Kun koettaa muodostaa yleiskäsitystä puheena olevasta väitöskii.jasta ja punnita sen tieteellistä arvoa, on ensinnä todettava,
että siinä on uuttei`alla tutkimustyöllä saatu aikaan luotettava
selvitys vientitavai`ain kuljetusmaksuista Suomen valtionrautateillä
ennen maailmansotaa. Teoksessa olisi tosin voitu jonkun verran
enemmän pitää silmällä meikäläisten tariffikysymysten yhteyttä
talouselämän yleisen kehityksen kanssa ja tehdä vertailuja ulkomaiden vastaaviin olosuhteisiin; siten olisivat näköalat avai.tuneet
ja teos olisi muodostunut mielenkiintoisemmaksi kuin nyt, jolloin
laajat osat siitä ovat eräänlaisia tosiasiain luetteloja, samalla kuin
eräät yleisluontoiset kysymykset, jotka tapahtuneeseen kehitykseen
liittyvät, ovat jääneet suhteellisesti vähän käsitellyiksi tai joskus
kokonaankin koskettelematta. Mutta epäilemättä tällä tutkimuksella on sellaisenaankin huomattava tieteellinen arvonsa, ja nähdäkseni se vastaa tarkoitustaan sellaisena opinnäytteenä, miksi se
on aiottu.
Tämän väitöskii`jan historiallis-kielitieteellinen osasto toukokuun 23 p:nä pitämässään kokouksessa hyväksyikin filosofianlisen-

siaatin arvon saavuttamista varten.
Leo Ha,rmaia.
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SuoMEN TALONPolKAISLuoKAN TA MAATALouDEN HlsTORIAA. Tojmj£-

!cb7}t4C jJjslor{cm ystövö€7? Ljj!fo. Historian Aitta VI.
oy. Otava.
1ielsinki 1936.
Siv. 246.

Kustannus-

Taloushistorian samoin kuin muidenkin menneiden vaiheiden tutkimus kohdistuu tavallisesti määrättyihin erikoiskysymyksiin, joiden
selvittely on tietenkin tarpeen, ennenkuin yleisluontoista esitystä
voidaan laatia. Mutta useimmille histoi`iallisen kirjallisuuden lukijoille, joilla ei ole mahdollisuutta perusteellisesti syventyä erikois-

tutkimuksiin, on käytännö.llistä merkitystä vain jälkimmäistä laatua
olevilla teoksilla. T\Tiitä kuitenkin on vei`raten vähän, ainakin mikäli
kysymys on taloudellisen kehityksen vaiheiden luotettavasta valaisusta. Tältä kannalta katsoen on erikoinen tunnustus annettava
Historian Ystäväin Liitolle, joka julkaisemallaan sai.jateoksella
»Histoi`ian Aitta» on historian harrastajille valaissut oman kansan
menneisyyttä lyhyiden, toisiinsa liittyvien kuvausten muodossa
ja siten koi.vannut täydellisempien, yhtenäisten esitysten puutetta.
Tämän sarjan viimeksi ilmestynyt osa käsittelee ei`ittäin mielenkiintoista talouselämän alaa, vanhan pääelinkeinomme ja sen harjoittajien olosuhteita, joita on kosketeltu 20 eri kirjoitelmassa.
Julkaisun alussa on professoi`i VöjJtö Vojo7t77tcLcm kuvaus keski-

ajan

ja

uskonpuhdistuksenajan talonpojista

sekä

kanslianeuvos

Njjzo Ljc®Åcni vastaava esitys 17:nneltä ja 18:nnelta vuosisadalta.

Jälkimmäinen kirjoittaja on kertonut myös yleisistä maanviljelyskokouksista jäi`kiperäisen maatalouden edistäjinä sekä kuvannut
ZcJÅflrL.cm

Ccv.cmc!eria

ja

4gcifÄo7t

A4ezÅrmcL7tia

maatalousmiehinä.

Muista maatalouden mei`kkimiehistä on useita kirjoituksia.
sori 4. fi. Cederberg on kertonut

kai.jalaisesta

LOL4rj

Profes-

Jvt4tÅ£jsesta,

kunnallisneuvos 47i#o LCLjho savolaisesta A7®!£j J14ci7t7t,jsGsta ja yli-

tarkastaja Vjz/.o H2/£ö.neJ® huomattavista valtiopäivämiehistä 4tÅgL4s£

Mäkipeskasta, Erkki KlamistaL, Cc"b Jolwn SLottesta ia Kaarl,o
Vörrjstä, kosketellcn eri kirjoitelmissa myös maalaisväestön heräämistä ja sen suhdetta hallitsijaan. Savon ja Karjalan kauppaoloista
Ruotsin vallan viimeisillä vuosisado'illa on kirjoittanut pi`ofessori
Cedei`berg, suurista nälkävuosista Hämeen läänissä 1860-luvulla
i.ehtori

K. V KCJL4Åo¢cbztcL

ja

Suomen

talousseuran

toiminnasta

maatalouden edistämiseksi kansanopistonjohtaja ErÅÅj Vjr£cb.

Mus-

tialan opiston mei.kitystä on kuvannut kunnallisneuvos Laiho.
Suomen peltokasvien viljelyslaajuudessa 1800-luvulla tapahtuneita
muutoksia

on

esittänyt

professori

K-cbcwzo

Te7.&svL4or£ ja

viljelys-

tapojen kehitystä
viime vuosisadalla
professori E. F. Sjmo!cL
Yhteisjulkaisun lopussa on professori Voionmaan katsaus Suomen
maatalouden uusimpiin kehityskausiin.
Kuten edellä olevasta käy ilmi, on puheena olevassa julkaisussa
monipuolisia selontekoja maamiesten olosuhteiden kehityksestä aiko-
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jen kuluessa, etenkin 19:nnellä vuosisadalla.
Teoksen esitystapa
on enimmäkseen hyvin helppotajuista, eivätkä kii`joitukset, joissa
välistä samat asiat useinkin toistuvat, aina vai.sin paljon uutta

tietoa lukijoilleen tarjoa.
Tässä kohden on - ainakin niille,
jotka eivät ole llämeen läänin historiaa ]ukeneet - yllättävänä
poikkeuksena vai`sinkin siv. 160-162 annettu ankai`a arvostelu

hallituksen

ja

ei`ikoisesti

J. V. SnGl!mci7®in

toiminnasta

nälänhätää vastaan vuosina 1867-68.
Tämän politiikan julistetaan olleen »suoraan sanoen lyhytnäköistä» eikä siinä sanallakaan
viitata niihin perusteltuihin lausuntoihin ja selvityksiin, joita
4g¢£Äo7® J\4ezwm¢7t ja TÄ. fiGj7® ovat aikoinaan näistä asioista anta-

neet. Ehkäpä monetkin teoksen lukijat voisivat mielellään tutustua
täydellisempään
esitykseen, vai`sinkin tällaisista kysymyksistä,
ja siltä kannalta katsoen on vahinko, ettei kii'joituksissa, joihin
varsinaisia lähdeviittauksia ei tietenkään ole käynyt liittäminen,
ole juuri lainkaan mainittu edes tärkeimpiä tietolähteitä, joihin voitaisiin turvautua, mikäli perusteellisempaa selvitystä kaivataan.
Lisäksi lienee syytä huomauttaa, että kun kysymys on taloudellisen
kehityksen esittämisestä, täytyisi edellyttää, ettei siinä käytetä
sellaisia kansantaloudellisia oppisanoja, jotka eivät tämän oppiaineen kannalta ole hyväksyttäviä. Puheena olevassa teoksessa on
useita kei`toja esim. (siv. 85, 115/6, 135, 154, 160 ja 165) »tuotettu»

tavaroita maahan, vaikka ne olisi pitänyt »tuoda». Jollei näitä
oppisanoja käytetä oikeassa mei.kityksessään, ei saada selvyyttä ja
varmuutta siihen nähden, kuka on milloinkin tavaran »tuottaja»,
sen valmistajako ( ± produsentti) vai maahantuoja ( =impoi`tööri).
- Voisi myös kysyä, onko ollut tai`peen, kuten siv. 197 ja 199 on
tehty, puhua »lähetystöministereistä» tai siv. 199 »hallintapaikoista)),
kun kysymys ilmeisesti on »hallintoviroista)).
Moiiella taholla valitettavast,i sekoitetaan käsitteitä ))hallinta» jii ))hallinto», joilla on
eri sisäll}'s; sellaistahan saa nähdä kouluhallituksen hyväksymissä
oppikirjoissakin!
Tekisi vie]ä mieli huomauttaa, että kovin pa-

halta tuntuu siv. 98 oleva painovirhe, kun siinä puhutaan Poi`voon valtiopäivistä v. 1890! Mutta merkillistä kyllä, puhutaan myös
siv. 226 ja 227 v:n 1890 valtiopäivistä, joita ei tietenkään olelainkaan pidetty, ja vieläpä kerrotaan, että Slotte valitt,iin v:n 1911
valtiopäiville Raaseporin tuomiokunnasta, vaikka hänen mainitaan
kuolleen v. 1903, eikä v. 1911 enää tuomiokunnista lainkaan valtiopäivämiehiä valittu.
Mutta yksityiskohtiin ei tämän aikakauskirjan palstoilla ole
tarpeen pitemmältä puuttua, kun tarkoitus ojkeastaan on ollut vain
lyhyesti mainita puheena olevan taloushistoriallisen julkaisun ilmes-

tyrisestå.

L. II.
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J om_ALrT`_E.s NltiLT.ER , Ein| i.ihrung ii. d.i,e Koniunktui.statistik.
Fisc`hei.. `Tena 1936. Siv. VI + 62.

GrustaN

Suhdannetilastoa pidetään yleensä sekä tehtäviensä että metoodiiisa puolesta vaikeimpana tilastonhaai`ana. Tämä käsit}'s johtuu
osaksi siitä, et,tä suhdannevaihtelut, samaten kuin t.aloudellisen
toiminnan liikuntailmiöt yleensäkin, moninaisten ja vaihtele`'ien
esiint.ymismuotojensa takia asettavat tilastolle ei.ikoisia vaatimuksja, mutta osaksi myös siitä, että suhdannetilasto yleensä
i'akentuu vaikeasti tajuttavalle mateinaattiselle pohjalle.
J14{;ZzeJ.in käsityksen mukaan voi käytännöl]inen tilastotyö kui-

tenkin tiilla toimeen ilman koTkeamman matematiikan avulla
muodostettuja mbnimutkaisia kaavoja. Matemaattisen metoodin
puoltajat eivät näet aina huomaa, että taloudellisen ja sosialisen
toiminnan luvut eivät ole absti`aktisia, matemaattisia suureita,
vaan tosiolojen ilmaisumuotoja, joilla kvantitatiivisen sisällön ohella
on myös laadullisia ominaisuuksia. Metoodin matemaattisen puolen
kehittämisestä huolimatta voi suhdannetilasto tästä syystä muodostua käytännölliseltä arvoltaan puutteelliseksi, ellei tilastoa laadittaessa kiinnitetä riittävää huomiota aineiston tosiasialliseen
merkitykseen.
Aineiston käytännöllinen aivost,e]eminen on siis
vähintään yhtä tärkcä seikka tilastotyössä kuin numerotietojen
matemaattinen muovailu.
Edellä selostetusta svvstä on Miiller asettanut itselleen kaksi
tehtävää: suhdannetilastuo®ssa käytettävän metoodin yksinkertaistuttamisen, pitäen kuitenkin silmällä käytännön vaatimuksia,
sekä käytettävissä olevan numei`oaineiston oikeaii ja yksityiskohtaisen arvostelemisen. Tässä tarkoituksessa hän käsittelee kirjansa
ensimmäisessä osassa ti]aston kohteena olevia taloudellisen toiminnan liikuntailmiöitä ja toisessa osassa suhdante,iden kuvailemiselle
tärkeitä t,ilastotietoja.
Vaikkakaan suhdannetilaston tehtävänä ei ole muodostaa määrättyä suhdanneteoi`iaa, on sen k`iitenkin nojauduttava teoiian
yleisijn tuloksiin. Niinpä on suhdan)ietilastoa laadittaessa pyritt,ävä
eritt,elemään kestämisajan, laadun ja merkityksen puolesta ei`ilaiset
liikunt.ailmiöt, jolloin päämääränä tulee olla vai`sinaisten suhdannevaihtelujen erottamisen kausivaihte]uista, kertakaikkisista heilahduksista ja taloudellisen toiminnan pitkästä aaltoliikkeestä. Tässä
suhteessa Miiller tyytyy esittämään täi`keimi)iä ilmiölajeja valaisevia kä}.tännöllisiä esimerkkejä sekä selostamaan, millä tavalla
käytettävissä olevien lukujen avulla voidaan muodostaa suhdaniiekehitystä valaisevia lukusarjoja. Tulost,en käyttökelpoisuus i'iippuu tällöin Mtillerin mielestä ei`ikoisesti siitä, miteii t,arkasti lukusarjoja muodostettaessa kiinnitetään huomiota }.]eiseen kehityk-
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seen liittyvien satunnaisten ilmiöiden selittämiseen ja aiiieiston
kävtt,ökelpoisuuden
aTvostelemiseen.
•Kirjan jälkimmäisessä
osassa on lyhy,esti esitetty ne ilmiöt,

joihin on kiinnitettävä huomiota suhdannetilastoa laadittaessa.
Näihin Muller lukee t,uotanto-, kulutus-, hinta- ja työmai`kkinatilastot toiselta puolen sekä raha- ja pääomasuhteita, tuottoa ja
tuloa koskevat tilastot toiselta puolen. Suppeassa esityksessään on
Mtiller tässä yhteydessä tyytynyt mainitsemaan, mitkä lukusarjat
ovat suhdannetutkiinukselle tärkeimmät ja millä tavalla eri lukusarjat parhaiten täydentävät toisiaan.
Kii'jan lopussa esitetään vielä katsaus suhdaniiekehitystä valaisevien lukusarjojen yhdistämisestä yhtenäiseksi suhdaiinekuvaukseksi.
Tässä suhteessa Muller iiojautuu Spiethoffin muodostamaan kaavaan suhdannekehityksen eri vaiheista.
Suppeudestaan huolimatta sisältää Mti]lei`in tutkimus monipuc`1isen katsauksen suhdannetilaston mahdollisuuksiin ja i)ääinääriin. Tutkimuksen yleistajuinen niuoto on lisäksi omansa selventämään sellaisia suhdannetilastoon sisältyviä kohtia, joihjn pei`ehtyminen on usei]le, et,enkin käytännöllisellä alalla toimiville, ollut
1aajemi)ien selontekojen avulla hyvinkin hankalaa.
H . H--o`
DAviD W. DODWELL, TrecLSL4ri.es cmcz Ce7tfJ.cLZ BcmÅ6. P. S. King & Son,

LTD.

London 1934.

Siv. XIV + 218.

Teos käsittelee keskuspankin ja valtiorahaston suhdetta Eng1annissa ja Yhdysvalloissa.

Alussa tekijä huomauttaa, miten käytäntö on johtanut siihen,
että valtiot alkuaan pidettyään varansa valtioi`ahastossa nykyään
käyttävät
apunaan
pankkia,
joka
tavallisesti
on
keskuspankki. Hän jakaa valtiorahaston ja keskuspankin suhteet kolmeen
ryhmään: 1.ns. Public Deposits ja hallituksen juokseva tili, 2.
valtion lainaus ja valtiovelka sekä 3. yleinen rahan ja luoton silmälläpito.
Maassa, jossa talouselämä on kehittynyttä, voidaan
valtion kassaliike ja juoksevat asiat hoitaa kauppapankkien, valtiorahaston tai keskuspankin välityksellä. Näistä itsenäinen valtio-

iaahnans::jå:jes`t7å`iTeäudteu,oå:ååu,s:i:åisinaimTa:fi:å,kåi:,äå;:::,asii:äke[`äe;.,nys;
valtioi`ahastoon varoja, joiden tulisi olla kaupan ja teollisuuden
käytettävinä.
Ei myöskään pidetä todennäköisenä, että valtiorahasto voisi pankin tavoin lainata kokoamiaan rahoja tai`peen tullen talouselämän käytettäväksi. Tekijä huomauttaa, että sen
sijaan käsitys keskuspankin edullisuudesta kaikkien valtion juoksevien asioiden hoitajana sekä koti- ja ulkomailla on saanut keskus-

pankkitoiminnan parhaana tuntijana pidetyn Montagu Normannin
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hyväksymisen. Hän pitää keskuspankkia suorastaan valtion bilanssien vartijana. Tämä mielipide on tekijän mielestä huomattavasti
vaikuttanut käytäntöön Englannissa.
Keskuspankin tärkein tehtävä on luonnollisesti i`aha- .ja luottoelämän silmälläpitäminen ja vakavana säilyttäminen. Viimeksi
mainittua seikkaa on pidetty ei.äänä syynä siihen, että valtionkin
varat ovat joutuneet keskuspankin hoidettaviksi, koska tämä näin
voi estää hallituksen raha-asioiden turmiollisen vaikutuksen maan
taloudelliseen elämään. Tämän käsityksen ovat omaksuneet myöskin Englannin pankin Deputy Governor Sir Ernest Harvey sekä
v. 1931 Macmillanin komitea. Toisaalta tekijä esittää käsityksen,
jonka mukaan asioiden hoito kauppapankkien kautta aiheuttaisi
vähemmän haittaa ei.i maiden, lähinnä Englannin, talouselämälle.
Kuitenkaan hän ei hvväksy jälkimmäistä kantaa vai.sinkaan mitä
tulee esim. Amerikan Yhdysvaltoihin. Suoritetun tarkastelun tuloksena on, että valtion bilanssien kolme arvostelupei.ustetta ovat:
1. tui.vallisuus, 2. helppous valtion raha-asioiden järjestel}'ssä huomioon ottaen vielä lainauksen ja 3. rahamarkkinoiden luistava
t}'öskentely.
Mutta
kaikki esitetty
edellyttää,
että keskuspankki säilyttää itsenäis}'ytensä valtioon nähden. Miten se tapahtuu,
riippuu paljon maan taloudellisesta elämästä ja muista vallitsevista olosuhteista.
Voidakseen tehdä johtopäätöksiä on tekijän
mielestä yksityiskohtaisesti tutkittava kehitystä sellaisissa maissa,
joilla on kokemusta keskuspankin ja valtiorahaston välisissä suhteissa.
Teoksessa on valittu perinpohjaisemman tarkastelun esineeksi Englanti ja Yhd}'svallat, näiden maiden merkityksen vuoksi
keskuspankkien kehit}'ksessä.
Tämän jälkeen tekijä luo katsauksen Englannin pankin ja valtiorahaston kehit}'kseen aina maailmansotaan asti. r\Täistä edellinen on puolituhatta vuotta nuorempi kuin jälkimmäinen. Suuremi)aa mielenkiintoa herättää kuitenkin näiden suhteiden esit}.s maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Englantilaiseen tapaan tekijä ei
vaivaa lukijoitaan liioilla numerosarjoilla. Siitä huolimatta teoksessa

tuodaan

esille

varsin

paljon

uutta

l}Th}'essä

inuodossa.

Saamme tutustua rahoitusvaikeuksiin sodan syttyessä ja sitten
kehit}'kseen sodan aikana sekä tämän jälkeen aina v:een
1935 asti, jolloin Labour Party ehdotti sekä keskuspankin että
kauppapankkien kansallistuttamista.
Ennen maailmansotaa oli
Englannin pankki ilmoittanut, ettei hallituksella ollut osuutta sen
hoidossa.
Teoriassa oli asianlaita näin koko maailmansodankin
ajan, mutta käytännössä hallituksella oli tä}'dellinen konti.olli pankin hoidossa. Tämä silmälläpito ulottui keskuspankin välityksellä
myöskin kauppapankkeihin. Kuitenkin pankki useaan otteeseen
ilmoitti vastalauseensa valtiorahaston inflatoi.ista politiikkaa vas-
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taan vv. 1916-1917. Laajalla toiminnallaan pankki ansaitsi suui`ia
voittoja, mutta sodan päätyttyä se vapaaehtoisesti palautti kaikki
valtiolle. Sen jälkeen kuin punnasta on tullut v. 1931 ))managed curi`ency>), on hallitus palannut jossain määrin sodan aikaiseen
kontrolliin pankkiin nähden.
Kun Pohjois-Amerikan Yhdysvallat perustettiin, oli vallalla
ajatus voimakkaan keskuspankin tai`peellisuudesta, mutta pankeilla
ei ollut sitä luottamusta kuin Englannissa ja niin kehitys Yhdysvalloissa jäi tässä suhteessa jälkeen kehityksestä Euroopan maissa.
Vasta v. 1913 syntyi n.s. Federal Reserve System, jossa vallassa
olevien demokraattien keskuspankkipelon vuoksi aikaan saatiin
12 regionali- eli aluepankkia.
Yleinen mielipide ei tekijän mielestä ole tällä hetkellä suopea
keskuspankkien itsenäisyydelle. Poliittisen vallan konti.olloima keskuspankki on molemmissa yllä mainituissakin maissa saanut laajaa
kannatusta. Sitä vastoin tutkijat ja pankkimiehet ovat olleet huomattavasti vähemmän innostuneita uuden suunnan kannattajia.
Tekijä toivoo, että esitetty pyrkimys kontrolloida keskuspankkeja
on laadultaan ohimenevä. Lopuksi hän huomauttaa keskuspankkien yhteistoiminnan hyödyllisyydestä ja jo saavutetuista tuloksista.

Teos on valaisevasti ja sujuvasti kirjoitettu ja siihen liittyy hyvä
kii.ja]lisuusluettelo sekä hakemisto.
K. A-o.

KjlTsflus uLKOMnlDEN
n I K fl K fl U S L E H D 1 s T Ö Ö N.
EKONOMISK TIDSKRIFT.
N :o 6,1935. - Ivar Supdbom, Pri,s- och kostnadsdifferentiering.
Huomautettuaan, että nykyisessä talousteoriassa vapaata kilpailua
pidetään erikoistapauksena ja monopolia yleisenä, tekijä mainitsee,
että vapaan kilpailun vallitessa ei voida puhua kuin yhdestä hinnasta
samoilla mai`kkinoilla ja että kustannukset mai`kkinahintaan sopeutuneena ovat minimikustannuksia.
Täydellisen monopolin vallitessa on todettavissa joko hinta- tai kustannusei`oavaisuuksia,
riippuen siitä, muodostaako monopolin yksi ainoa tuotantolaitos
vaiko joukko eri laitoksia.
-C. 4£ej J. Ccbc!oZ£7?, Fö.re£ags¢7nhe£
och rci!i.o7tcL!..sem.72g. Kirjoittaja selostaa Oxfordin professorin D. H.

Macgregorin v. 1934 ilmestynyttä esseekokoelmaa »Enterprise,
pui`pose & profit)) .ja esittää sen johdosta eräitä mietteitä. -Dcwjd
Davidson, Världshri,8en 1929, en varuvärdekri,sP Selosteuuaan v..n
1929 pulan kahta erilaista selitystapaa, tekijä huomauttaa, että
tästä asiasta todellisuudessa on kolme selitystapaa. Ensimmäisen
mukaan pörssikeinottelu syntyi aivan erillisenä, toisen mukaan
tähän keinotteluun johti tavaranhintojen aleneminen ja kolmannen
mukaan pulan syynä oli hintojen alenemisen aiheuttanut koronalennus v.

1927.

N..o 1,1936.

-Dcwid Davidson, Om ekonomisk välfärd, och

om kausatiteten vid ekonomisha företeelser.

rT`ekiiå taLTkastelee ensLks±

matematiikan ja kansantaloustieteen suhdetta ja esittää siinä
kolme päähaaraa: matemaattisen kansantaloustieteen, histoi.iallisen kansantaloustieteen ja taloudellisten pulien teoi`ian.
Sen
jä]keen hän selvittelee kausaliteetti- ja funktiokäsitteitä ja huomauttaa, että yhtä vähän kuin matematiikka sen luonteesta johtuen voi käyttää kausaliteettikäsitettä yhtä vähän taloustiede voi
poistaa tätä käsitett,ä tutkimuksissaan. -Prjsopgcwe /rcb LozÅrj£z
Andresens Fond.
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STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
N..o 2,1936. -Gurmc(r Jcbhn, De St,ore barnetall i gamle d,ager.
Tutkimuksessa selostetaan erästä Eilei`t Sundtin v. 1858 ilmestynyttä pientä sosialitilastollista tutkimusta »Om Piperviken og
Rusel¢kbakken». Kirjoittaja toteaa tutkimuksen perusteella, ettei
avioliittojen keskimääräinen lapsiluku tuonakaan aikana ollut ei.ikoisen
suui'i ja lausuu lopuksi, että tälle ensimmäiselle tilastolliselle yritykselle selvittää lapsiluvun erilaisuuksia ei`i yhteiskuntaluokissa on annettava huom.attava arvo. -CcLr! JfJerse7t, Dcmmo7.Ås pe7igepo!£££Å e/Cer J93J.

Tekijä viittaa aluksi Tanskan maa-

talouden vaikeaan asemaan v. 1931 ja siihen, kuinka tämä asema
Eng]annin kultakannasta luopumisen takia entisestään paheni.
Seui.aamalla puntaa voitiin vienti pysyttää jotensakin entisellään,
mutta hintojen maailmanmai`kkinoilla edelleen laskiessa ilmaantui
vaatimuksia ki`uunun arvon uudesta alentamisesta.
Kruunun
arvoa alennettiinkin sitten sekä kesällä 1932 että tammikuussa
1933.
Valuuttapoliittisiin päämääriin on ennen kaikkea pyritty
kauppa- ja maksutaseen muodostumiseen vaikuttavilla keinoilla.
Valuuttaoloihin ei kuitenkaan ole tullut parannusta ja maatalouden puolelta onkin harjoitettu voimakasta agitatiota kruunun arvon
edelleenkin

ring.

alentamisen puolelta.

-

Den S£ci!6oÅo7tomjsÅe Fore-

- Den Stctisekonomi,sl& Forenings medl,emmeT.

- Akt,i,e-

1)anher og Sparebanher 1936.

NATIONAL©KONOMISK TIDSSKRIFT.

N..o 1,1936. -Ivar Egebierg, Industri,en under Valutaordni,nge7?. Vaikka valuuttajärjestelyllä ei erikoisesti pyrittykään teollisuutta suojaamaan, on Tanskan teollinen toiminta kuitenkin vuodesta 1932 huomattavasti noussut.
Tekijä toteaa siihen olleen
vseampia syitä ja ei`ikoisesti sen, että Tanskassa yksinkertaisesti on
uoitu tuottaa halvemmalla kuin ulkomailla. Rahapolitiikka, joka
tähtäsi muutoksien aikaan saamiseen kauppapolitiikassa loi mahdollisuuksia vientiteollisuudelle, josta aiheutui ostokyvyn lisäystä
kotimaassa ja siten menekkimahdollisuuksia Tanskan teollisuudelle.
-C. V. Jernert, Bidrag tiu Diskussi,onen om nge Veie for lmportregL4!er£7ige7t.

Viitattuaan siihen, ettei Tanskan uudella v:n 1935

jälkeisellä tuonnin säännöstelyjärjestelmällä ole aikaan saatu mitään
sanottavampia muutoksia entiseen vei`rattuna, kii`joittaja huomauttaa eräistä järjestelmän haitoista ja esittää eräitä uudistusehdo`uks±a. - Jörgen S. DicJ., Privateiendomsretten og Jordren£en.
Tekijä toteaa, että yksityisen omistusoikeuden vaikutus
jakaantumiseen on nykyajan arvo-opissa saanut vähän huomiota
osakseen, mikä johtuu siitä, että se huonosti sopii erilaisiin
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abstraktisen ajatusrakennelman systemeihin. Tutkittaessa yksityisen omistusoikeuden vaikutuksia maankorkoon olisi kuitenkin luovuttava Ricardon aL`sti`aktioiden ihailusta ja asetettava pyrkimykseksi yhteyden saaminen todellisuuden kanssa. Vain tällöin voisi
kysymystä tarkastaa koko sen laajuudessa. - S¢e7?cZ fiGgj7td, J7tdi.¢idL4ez Åort£J.oZZ ejJer /to/. Be6Å.o£n£ng.

Tekijä tutkii Ruotsin ja Tans-

kan väkjjuomalainsäädäntöä raittiuden näkökannalta.
jAHRBt:Tcl-lER FUR NATIONALÖKor\TOMIE Ur\'D
STATISTIK.

Band 143, Heft 3. ~ Gerhard,i ALlbrecht, Ludwig Elster. NI:riistokirjoitus hiljattain kuol[eesta Jahrbticherin pitkäaikaisesta toimittajasta ja julkaisijasta.
Elstei`in luonteenlujuutta ja tieteellistä
vastuuntunnetta saadaan kiittää siitä, että tämän aikakauskirjan
vanha, hyvä maine on säilynyt vaikeinakin aikoina. - Gjo7.g£o DeJ
Vecchio,

Volkswirtscl"ftsLehre

und _Rechtswisserbscha|t.

KiiioL+*a5a

polemisoi taloudellista detei`minismiä vastaan korostaen oikeudellisten ja moraalisten tekijäin merkitystä yhteiskuntaelämässä.
Koskaan ei ole ollut »homo oeconomicustat), joka ei samalla olisi
))homo juridicus» ja »homo moralis». Taloudelliset suhteet eivät ole
milloinkaan pelkästään taloudel)isia - ne ovat inhimil]isiä, siis
myös moraalisia ja oikeudellisia. Kansantaloustieteen normatiivista
luonnetta ei voida kieltää.
Band 143, Heft 4. -Boris lsclbbozd,in, Das Probl,em der nati,onalen
Di.t/jcze7Lde.
Kii.joituksessa tarkastellaan eräitä viimeaikaisia ehdotuksia
talouspulien voittamiseksi ))kansallisen
osingon))
avulla.

Yhteistä tällaisille suunnitelmille on pankkien kansallistuttaminen
ja uuden ostovoiman luominen valtion talous- ja luottopolitiikan
toimesta.
Tällaiset järjestelmät i`akentuvat kuitenkin yleensä
tieteellisesti kestämättömälle i)ohjalle, joten niille ei voi antaa
mitään realista merkitystä. Sikäli kuin nämä suunnitelmat eivät
tähtää pitemmälle kuin yleisen elinkoi.on toimeenpanoon, ansaitsevat ne kaikesta huolimatta osakseen huomiota. - Otto Con7.¢d,
Dei. Grundfehler der Lehre Othmar Spam. Spa"rin iäTiestelma on
tyypillinen esimerkki siitä, minkälaisille harhapoluille joudutaan,
kun ei teiti`iaa perusteta elävään elämään, vaan pelkkiin filosofisiin
käsitteisiin. Tiede menettää siten kaiken }Thteyden todellisuuteen.
Spannin kirjoituksesta saa usein sen vaikutelman, että hänen analyysinsä ei edes pyrikään selittämään vallassa olevaa talousmuotoa,
vaan sen sijaan jotakin tulevaä jäi.jestelmää. Antaessaan kapitalistiselle vaihtotaloudelle sellaisen käsitteellisen sisällön, jota sillä
tosiasiassa ei lainkaan ole, Spannin oppi on omansa suorastaan

ehkäisemään paremman talousmuodon voimaan saattamista. Fritz lluJLle, Kontroue der Wirtscha|t vom Konsum her als Aufgabe
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der Wjr!sch¢/£spo!££jÅ. Kirjoittaja tutkii tuotannon ja kulutuksen
välistä suhdetta. Yksityisomistukseen ja yksityisaloitteeseen pohjautuva talousjärjestelmä voi helposti johtaa tuotantovoimien ja
kulutuksen väliseen i.istiriitaan, jolloin valtasuhteet muodostuvat
tuotannon eduksi. Vallitsevaa talousjärjestystä ei tarvitse suinkaan
tuhota, jotta saataisiin aikaan oikea suhde tuotannon ja kulutuksen

välille. Kysymyksen ratkaisu on pääomanmuodostuksen - säästötalouden - kehittämisessä. Talouspolitiikan täi`keänä tehtävänä
on säästämistoiminnan ohjailu ja kulutuksen tarkkaaminen.
Barid 143, Ileft 5. - KcmL Casper, Das Monopoz i,m Stufenbau
c!er W£7.!schcL/!.

Kirjoituksessa käsitellään, osittain matemaattiseen

menetelmään nojautuen, monopolihintojen vaihteluita talouselärnÅss.å. - CarL Leonhard Grtineberg, Di,e Entwicktung des französi;sclien

So~¢iatismus

seit

1920 und seine heutige La,ge.

KLT5oLt`aia

selostaa Ranskan sosialistii)uolueiden viimeaikaista kehitystä. Sosialistis-kommunistisen yhteisrintaman mukana on noussut äkillisen
kumouksen vaara. Kaikissa piireissä tunnetaan nykyiset puutteet

ja vaarat, mutta toistaiseksi ei ole syntynyt sellaista poliittis-sosialista aatetta, joka yhdistäisi Ranskan poliittisesti ja moraalisesti
i.akentavat voimat julkisen elämän uudistamisen mei.keissä.
\VELTWIRTSCI-IAFTLICHES ARCI--IIV.

43. Band,, Heft 2. -Ri,chard Kerschagt, Zur Frage der Finanzierung
6£cic*Z£cher

J7wes£J££oJts!ö££gÅe£f.

Valtion sijojt.ustoiminnan

rahoitus

voi tapahtua kahdella tavalla, joko lisäämällä maksuvälineitä tai
lainanotolla. Edellinen menettely johtaa säännöllisesti inflatioon,
jonka vaikutukset kuitenkin muodostuvat sitä lievemmiksi, mitä
joustavammin inflation }'hteydessä olevaa ostokyvyn kohoamista
seui`aa kulutustavai.ain tuotannon laajentuminen, ja jota on sitä
helpompi säännöstellä, mitä vähäisemmin kansantalous on riippuvainen kansainvälisistä suhteista. Lainanotto taas on tavallisesti
mahdollinen rahoituskeinona, mutta se mei`kitseekin - ellei lainanottoon samalla liity inflatiota - luotonkä}'ttömahdollisuuksien
siirtämistä yksityisiltä valtiolle. -4!ea;c®nc!er J14cLhr, Ej7t ver7tcLchJåsS;g!cs Grt47tc!prob!em der At4sse7thcmczGZs£heor{e.

Kii`joittaja käsittelee

aluksi G. Iiaberlei`in esittämää teoi`iaa, jonka mukaan }'ksipuolinenkin vapaakauppa on kansantaloudelle edullisempi kuin mo]emminpuolinen suojelustullipolitiikka. Polemisoiden tätä käsitystä vastaan kir]`oittaja esittää eräitä näkökohtia, joiden mukaisesti toisen
maan tullitoimenpiteiden vaikutuksia voidaan tasoittaa vain suo-

jelustulleilla, siitäkin huolimatta, että oman maan kauppavaihto
ja mahdollisesti tuotantokin sen seurauksena supistuu, sillä kansan-
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talouden lopullisena päämääi`änä ei ole tuottaa mahdollisimman
suuria tavaramääriä, vaan kaikin mahdollisin keinoin ylläpitää
palkka- ja hintatasoa, kohottaa kansanvai`allisuutta sekä valvoa
kansan puolustus- ja muiden elinmahdollisuuksien säilymistä.

- J. Edwi,n Holmstrom, Zusammenhänge z,wi,sclwn Verkel"s-und,
Prodz4Åt{onse7t£wjcJ€Zt4ng.

Kii`joittaja

vei.taa

eri

liikennevä]ineiden

suhteellista etua ja tarkastelee näiden välisen kilpailun ja yhteistoiminnan edellytyksiä pitäen erikoisesti silmällä tuotannon ja
kuljetusvolyymin laajentumiseen liittyviä ilmiöitä eri maissa.

43. Bcmd, Heft 3. - Jem} Warming, Di,e lndustrialisierung
Dänemarks ur.t,er besonderer Beri}cl"ichtigung der Landwii.tsclwft.
KiTjoituksessa selostetaan Tanskan teollisuuden kehitystä ja nykyisiä laajentamissuunnitelmia. Tanskan teollisuus on viime vuosi-

kymmenien aikana lisännyt kotimaassa ku]utettua tavaramäärää
25 °/o:lla sekä vientiä 25 miljoonasta kruunusta vuosisadan vaihteessa
257 miljoonaan kruunuun vuonna 1935. Tuotannon i.ationalisoinnista ja työtehon kohoamisesta johtuen on teollisuus ja käsityö,
samanaikaisesti antanut työtä muuttumatta 29 °/o:lle våestöstä.
Teollisuuden jatkuvaa kasvua rajoittavat kuitenkin kotimarkkinain
mahdollisuudet ja pääoman riittämättömyys. - Shi.gGyt4Å.£ Ogc!fcL,
Proz7Zeme

de7.

Ea;po}.fÄo7t£7.ozze

j7t

J¢pcL7?.

Kirjoittaja

toteaa,

että

Japanin säännöstelty ulkomaankauppa muodostaa luonnollisen
vastineen muiden maiden tuontisäännöstelyille. Viennin säännös-

:;]j¥ent'i::*taå]£rtao]:ä:ä:,9ess]tnän°enetpirä]åi::åe£Säsä?nvsaehkvä;Stvai::tti'te°oTi::u¥äå;=
ett.ä v±en+ikaLupan. - Loui,s DeLamey, Ei,senbalm urtd Kraftwagen
tÅ7t£er j7t€emcLcjo7tcLze7t Gcsjch£spwrtÅ£en.

Kirjoitaja pohtii etupäässä

niitä keinoja, joita käyttämällä voitaisiin vähentää rautatie-ja autoliikenteen välistä kilpailua liikennemahdollisuuksien parantamiseksi.
- Hero Moeuer, Das Problem der VerteiLung. Sti]+.å ioh`uen, e+t.å
kaiken taloudellisen toiminnan päätekohtana on kulutuksen järjestely, tulee jakautumisopin kulkea i`innan tuotanto-opin kanssa,
eikä erota itsenäisenä sosialisena probleemina taloudellisesta tuo-

tarLtoprobleeristah - Alexius Bo6r Jun., Di,e Natural- und Realwir!sc7}cb/t b.77® L;ch£e der GeJc!!heor£e.

Kirjoittajan käsityksen mukaan

on i'ahateoi.ia johtanut epätyydyttäviin tuloksiin siitä syystä, että
käsitteitä luontoistalous ja i.ealitalous ei ole johdonmukaisesti
ei`otettu toisistaan.

z u S n M M E N F fl S S u N G.
DIE DAUERNDE SICHERSTELLUNG DER FINNISCHEN
LANDWIRTSCHAFT.
von Mag. phil. Eero J. Korpe!ci.

Unter den im Volkswirtschaftlichen Verein Finnlands in der
letzten Zeit gehaltenen Vorträgen haben die agrarpolitischen Fragen
gewidmeten Vorträge einen bi'eiten Raum eingenommen, was kein
blosser Zufall ist, sondem auf die verändei.ten Voraussetzungen
zui.uckzufuhren ist, unter denen die Landwii`tschaft heute arbeitet.
Die Vei`hältnisse auf dem Gebiete der Lebensmittelerzeugung
haben sich Uberall stark verändei`t. Vor allem haben die Pflanzenvei`edlung, die Diiiigemittelindustrie und die Mechanisierung des
Getreidebaues die technischen Voraussetzungen ftir eine schnelle
Zunahme der landwirtschaftlichen Erzeugung geschaffen. Das
Streben der Ländei. mit landwii`tschaftlicher Unterproduktion nach
möglichster Selbstversoi`gung mit Lebensmitteln hat diese Entwicklung weiter beschleunigt. Damit haben §ich aber die internationalen Lebensmittelmärkte immer mehr verschlechtei.t und das Preisniveau ist stark gesunken, was natiirlich die Lage der Landwii.tschaft 'vor allem in den Ländei`n, die auf AusfuhTmärkte angewiesen
sind, erschwert.
Diese Verhältnisse dtii`ften kaum voriibergehend sein. Die landwirtschaftliche Erzeugung in Finnland muss sich darum zielbewusst
darauf einstellen, die Abhängigkeit von deii ungtinstigen Marktverhältnissen möglichst zu beseitigen. Erste Aufgabe unserei`er Landwii.tschaft ist die Erzeugung dei. Lebensmittel, die unsei. eigenes
Volk braucht, während die Erzeugung ftii. die Ausfuhr nur auf den
Gebieten zu treihen ist, auf denen wir wirklich konkurrenzfähig sind.
Die Rentabilität unserer Landwii`tschaft konnte in den letzten
Jahi.en mit ziemlich einfachen Mitteln gesichert werden: bei den
meisten Produkten durch Zölle, bei einigen wenigen dui'ch 'Aus}uhrprämien. Die einheimischen Mäi`kte sind auch weiter den einheimischen Erzeugnissen voi`zubehalten, das Ausfuhrprämiensystem ist
dagegen allmählich abzubauen, da es sonst' die landwirtschaftliche
Ei`zeugung in eine falsche Richtung tihrt.
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Verf. kommt auf Grund statistischen Materiales zu dem Ergebnis, dass die Erzeugung von Lebensmitteln in den letzten Jahrzehnten in Finnland schneller zugenommen hat als der Vei`brauch.
Da wir heute schon fast vollständige Selbstversorgung mit Lebensmitteln ei.reicht haben und die Ausfuhrmöglichkeiten schlecht sind,
durfte weitere Ansiedelungstätigkeit in dem Umfange, wie sie
geplant ist, nicht anzuraten sein. Dei. einheimische Verbrauch der
landwirtschaftichen Erzeugnisse wii'd zwar zunehmen, aber der
dadurch entstehende zusätzliche Absatz ist in ei`ster Linie den heute
schon bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben vorzubehalten.

ååru:i:ndde;n:r?,cesäc:h:asftT.icåh:etg;gåårbeG::a:åhcduhfd::t::f:fb::tveT.:na:t:e:r:heliäf:rau::!
haben gezeigt, wie schwach die Fähigkeit der Landwirtschaft besondei.s in Depi.essionszeiten ist Schulden zu tragen. Verf. billigt darum
Massnahmen zur Verhinderung der Uberschuldung wie die Zenti`alisiei`ung der landwirtschaftlichen Kredite und ein besondei`es Anerbengesetz, ja sogar im Prinzip eine teilweise Einschränkung der
Kreditgebung.

DIE HEUTIGE VERBRAUCHBESTEUERUNG IN FINNLAND MIT BESONDERER BEACHTUNG DES LUXUS.
von Mag. phil. J14ci£!j Leppo.

Die verschiedenen Steuern lassen sich nach ihi.er inneren Zusammengehörigkeit am besten in drei Gruppen einteilen: Einkommensteuern im weitei.em Sinne (mit Einschluss der Ei.bschafts- und
Schenkungssteuer), Verkehi`ssteuem im engeren Sinne und Verbrauchsteuern. Vom Standpunkt der Steuerpi`inzipien aus betrachtet haben diese einzelnen Steuei`n ihi`e Voi`- und Nachteile.
Nach den volkswirtschaftlichen Besteuerungsgrundsätzen beurteilt
sind dje meisteii Vei-brauchsteuern hesonders vort,eilhaft, da sie
die Kapitall)ildung nicht hemmen. Die Beurteilung der Frage,

inwieweit die Verbrauchsteuern den Grundsätzen der Gerechtigkeit
entspi`echen, hängt davon ab, welche Objekte diese Steuer
belastet.
Es ist zu unterscheiden zwischen Steuern, welche
den notwendigen Verbrauch und solchen, welche den mehr
oder minder iiberfltissigen Verbrauch treffen. Die -letztei`en kann
man Luxussteuern im weiteren Sinne nennen, die im allgemeinen
nicht gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit vei`stossen. Bei den
Luxussteuern im weitei`en Sinne sind zu unterscheiden solche Steuern, welche die entbehrlichen Giitei` (Volksluxus), d. h. die allgemeinen Genussmittel, in Finnland vor allem die alkoholischen
Getränke, Tabak und Kaffee treffen, und Steuern, welche eigent-
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1iche Luxusobjekte erfassen, d. h. Gtitei., die in der Hauptsache von
den bemittelten Kreisen verbraucht wei`den. Die Luxusl`est,euerung
im letztgenannten Siiine heisst die Vei.brauchbesteuerung nach
dem Prinzip der Leistungsfähigkeit.
Der Ei.trag der letzte-

ren Steuern, der eigentlichen Luxussteuem, bleibt naturgemäss
ziemlich gering. Der quantitative Luxus, d. h. der reichliche Verbrauch des gleichen Gutes, wii.d dabei tiberhaupt nicht steuerlich
belastet und ausserdem wei`den die teueren Sorten der allgemein

gee.bfårsccEteenn¥rårnedne,ndiåeTs:xäsugr:ierdidearf:ålt'ee:;rå:åå::i:u::Fans:::
In Finnland sind ausserdem aus handelspolitischen Griinden die
Steuem (Zölle) auf manche Luxuswaren ziemlich niedi.ig. - Aus
protektionistischen Grtinden wei.den dagegen manche zum notwendigen Verbrauch gehörende Gtiter (z. 8. Zucker) in Finnland ziemlich hoch besteuert.
Die eigentlichen Gesti`änkesteuern brachten im Jahre 1934 300
Mill. Mark (1935 400 Mill. Mark) ein.

Die Steuereinnahmen des
Staates von den ällgemein gebrauchten Genussmitteln, alkoholischen
Getränken, Tabak (einschliesslich der Ztlndhölzer) und Kaffee
betrugen 1934 768.8 Mill. Mark (1935 869.3 Mill. Mark), d. h. 29.0

°/o (31.4 °/o)

aller Staatssteuem ftir 1934 (1935).

Die eigentlichen

Luxussteuern ergaben 1934175.7 Mill. Mark, d. h. 6.8 °/o aller Staatssteuern,
während
die Zölle auf gewisse Genussmittel (Obst
usw.) 49.6 Mill. Mark, auf Seidenwaren 28.3 Mill. Mai`k, auf Pelzwerk 16.5 Mill. Mai.k einbrachten. Die Einnahmen aus dei. Kraftfahrzeugsteuer betrugen 25.8 Mill. Mai`k, aus der Steuer dei.
Stissigkeit,en 14.4 Mill. Mark, aus der Vefgntigungssteuer 12.6 Mill
Mark. Im Jahre 1935 waren die betr. Einnahmen gi`össer.
Die

den notwendigen Verbi`auch belastenden Steuem betrugen 1934
40.7 °/o aller Staatssteuei`n.
Das ergiebigste Besteuerungsobjekt

war der Zucker.

- Der

Anteil

der

Getränkesteuer

an dem

Kleinhandelspreis betrug 1934 ca. 60 °/o (1935 ca. 66 °/o).
1934
war die Zuckei`besteuerung fast ebenso gross, dann folgte der
Tabak, während die Kaffeesteuer niedriger wai`.
Der Zuckei`- und
Kaffeezoll ist seit 4.936 gesenkt woi`den.
Eigentliche Folgerungen lassen sich aus den obigen Zahlen nicht
ziehen, ehe nicht alle Staatssteuem sowie die Gemeindesteuern, die
in Finnland fast ausschliesslich Einkommensteuern sind, berticksichtigt sind.
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DIE INDUSTRIELLE TÄTIGKEIT DES FINNISCHEN
STAATES.
von Mag.

phil.

4#!.ZcÖ Tcm/.an7te.

Der finnische Staat hat das Bestimmungsre'cht in drei bedeutenden liolzveredlungsgesellschaften. ,Die gi`össte ist die Aktiengesell-

schaft E,nso-Gutzeit 0. Y., in welcher der Staat 87 °/o aller Aktien
besitzt. Diese Gesellschaft betreibt in ihren Fabriken eine vielseitige Holzveredlungsindustrie; der Gesamtabsatz hatte im letzten
Jahre einen Wei`t von 457 Mill. Mark. Ausser grossem Grundbesitz gehöi.en Enso-Gutzeit .auch 98 °/o der Aktien der Holzvei.edlungsgesellschaft Tornator 0. Y., so dass auch diese Aktiengesellschaft fast ganz Eigentum des Staates ist. Ihi`e Tätigkeit hat sie
in der letzten Zeit stark erweitei`t: im Herbst 1935 wurde die giiosse
Sulfatzellulosefabi.ik in Kaukopää eröffnet. Der Gesamtabsatz
betrug 1935 134 Mill. Mark (einschliessl. der noch unbedeutenden
Eiizeugung der neuen Fabrik). Die dritte im Besitz des Staates
befindliche Holzveredlungsgesellschaft ist die Veitsiluoto O. Y.,
dei.en Gesamtabsatz 1935 140 Mill. Mark betrug. Auch diese Gesellschaft beabsichtigt mit der Herstellung von Sulfatzellulose zu
beginnen.
Ausser den oben ei`wähnten Holzveredlungsgesellschaften besitzt
der Staat das gi.osse elektrische Kraftwerk am lmatra (Imatran
Voima 0. Y.), das im letzten Jahi.e 6/+7 Mill. kwh elektrischer Energie ei.zeugte. Dieses Unternehmen hat sich bisher ständig erweitert,
wodurch seine Rentabilität gunstig beeinflusst worden ist.
Die grösstmögliche Anzahl Aktien hat der Staat ausserdem in
dem einzigen wirklichen Bergwerksuntemehmen in Finnland, der
Kupfergrube Outokumpu 0. Y., die in diesem Jahre mit der eigentlichen Kupferhei`stellung begonnen hat, während bisher nur Ei`zkonzentrate hergestellt wui.den, deren Wert sich 1935 auf 67 Mil| Mark
belief.
Die Aktiengesellschaft Schwefelsäure- und Superphosphatfabriken
(Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat 0. Y.) befriedigt den Schwefelsäui`ebedarf in Finnland sowie den grössten Teil dei. Nachfrage
nach Phosphatdtingemitteln.
Neben den oben ei`wähnten, als selbständige Aktiengesellschaften
tätigen bedeutenden industriellen Unternehmungen, deren eigene
Mittel ca. 1 Milliarde Mark betragen, besitzt dei` Staat -ausser der
staatlichen Alkoholvertriebsorganisation (Alkoholiliike 0. Y.) und

den ftir das Heei` und die Marine arbeitenden Fabriken - noch eim
Margai.inefabrik ftir die Gefängnisse u. ä.

Rakenna

tulevaisi]ulesi

va.isuuden perusta elämässä on luotava silloin, kun olemme
työkuntoisia ja taloudelliset mahdollisuudet ovat eduuisimmat. Talous, jonka tukena on ajoissa otettu henkivakuutus,
kestää elämän vastoinkäymiset ja takaa varman tulevakuuden

Maan

vanhin suomalainen vakuutus-

yhtiö KA LEVA. rahallisesti vankkaLna,
myöntää auliin ehdoin Teille henki-

vakuutuksen muodossa tämän turvan.

lllllllIH

S.,©.,m«
Myynti

viionna

1935

Mk

1,101,210,375:-

TUOTANTOLAITOKSIA:

Helsin-

gissä:
Neulomo
ja trikootehdas,
sikurii ja kahvipaahtimo, pakkaamo,
teknokemiallinen
tehdas,
konepaja,
V a a j a k o s k e 11 a: Margariinitehdas,

tulitikkutehdas,

paperinjalostustehdas,

puunjalostustehdas, harjatehdas, marjanjalostustehdas, makeistehdas, V i ipurissa:

Mylly,

rinkeli-ja

maka-

roonitehdas, J ä m s ä s s ä: Tiilitehdas,
0 u 1 u s s a : Mylly:

S.O.K:n
kaikki

kaupat.

tuotteita
S.O. K:n

myyvät
jäsenosuus-

hämärän verhoamaan vastaisuuteen...
luo SUOMI-yhtiöstä otettu henkivakuutus, joka on
kodin ja perheen luotettavin turva. SUOMI-yhtiön
saavuttamasta yleisestä luottamuksesta ovat vakuuttavimpama todisteena ne

valtavat

luvut

jotka osoittavat sen maassamme saavuttamia voittamattomia tuloksia. Viime vuoden vaihte®sa SUOMIyhtiö sivuutti kolme mahtavaa miljaartipylvästä
1. Voimassaolevien vakuutusten määrä ylitti 4
miljaardin markan rajan.
2. Rahastojen yhteinen määrä sivuutti 1 miljaardin markam ja samalla
3.

yhtiön omaisuustaseen loppusumma kohosi toiselle miljaardille.

Ottaessanne hemkivakuutuksen SUOMI-yhtiöstå liitytte samalla osakkaaksi tähäri valtavaan laitokseen,
jonka sadattuhannet kansalaiset jo ovat valinneet
omaksi yhtiökseen ja josta siten on kasvanut maan
suurin henkivakuutuslaitos.

Kesklnä[nen Honkivakuutusyhtlö

SUOMl

HdBlnglssa 1086. Hdsingln Utial Klrjapaino-07.
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