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Sopi;mus on saatu ai;kaan  ja, sittere
tirjoitetcm shelGhi . . .

S H E K K ITI LI -
kåtevä  ratkaisu

Raha.asioittenne  nopeuttajana  ja keskittäjänä shekki on
verraton  -  se  on  myös  luottamusta  herättävä  ma'ksu-
väline . . .

Mutta   shekkitili    on   osoittautunut     myös    mainioksi
siirtotilinä. Pankkisiirtoa  käyttäen  voitte  kätevästi  suo-
rittaa  maksuja  ja  periä  saatavia.

Keskittäkää    makjsuasioittenne    hoito    shekkitilin    ja
pankkisiirron  avulla  suurpankkiin.

Pääkonttorissamme  on käytössä  yllä  kuvattu
clearingJkone,    joka    tarkistaa   ja   hjittelee
pankkiin  tulleet  shekit  ja  siirtomääräykset.
-  Kone  on  eräs  rengas  pankkimme  ratio-
nalisoimistyössä, jonka tavoitteena  on entistä
parempi  asi.akkaittemme  palvelu.



12 UUTTA KONTTORIA
VAJAAN  KAHDEN  VUODEN  AIKANA

-   siinä   jälleen   todistus   Kansa]lispankin   pyrki-

myksestä    saattaa    palvelunsa    yhä    lähemmäksi
sekä  ]iikemiehiä   että   muita   asiakkaitaan.

Missä    konttorissamme    asioinettekin,    mikä   toi-
meksiantonne    lieneekin,    saatte    aina    osaksenne
aikaansa   seuraavan   liikepankin    nopeaa   ja   täs-
mällistä  palvelua.

Paltamo
14.1.52

Kaikenkaikkiaan

KAN SALLI S PAN K I LLA
on  nyt  24o  konttoria
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0. W. LOUHIVUORI.

Muistopuhe, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
lokakuun  26  päivänä  1953  piti

Mtkko  Tarrmi,nen.

Kun  sydämeen  kulkeutunut  veritulppa  viime  heinäkuun  1  päivän
aamuna  muodostui  loppupisteeksi  kansleri  Oskari  Wilho  Louhivuoren
elämänkirjaan,  eivät  ainoastaan  omaiset  kokeneet  raskasta  menetystä,
vaan  myös  lukuisat  yksityiset  ja  yhteisöt.  Samalla  tämä maa menetti

yhden  uskollisimmista   palvelijoistaan.
Kun minulle tarjottiin kunniaa esittää 0.  W.  Louhivuoren muisto-

sanat  Kansantaloudellisessa  Yhdistyksessä,  otin  tehtävän  vastaan  suii-
rena luottamuksen osoituksena ja samalla syvästi tuntien siihen liittyvät
vaikeudet.   Kuuluihan  manalle  mennyt  oman  isäni  ikäpolveen,   eikä
henkilökohtainen   tuttavuutemme  ehtinyt  muodostua   vuosikymmentä

pitemmäksi.  Osoitettakoon  näin  ollen  minua  kohtaan  ymmärtämystä,
jos  antamani  kuva  kansleri  Louhivuoren  elämästä  ja  toiminnasta  on
yksipuolisempi ja  subjektiivisempi  kuin  se  kenties  saattaisi  olla jonkun
hänen  ikätoverinsa  esittämänä.  Muistettakoon,  että  minulla  on  edelly-
tykset puhua vain  0. W.  Louhivuoren kolme vuosikymmentä nuorem-

pana ystävänä, jolle oli suotu ilo joitakin vuosia työskennellä hänen rin-
nallaan niissä  tehtävissä, joille hän myöhäismiehuutensa vuodet omisti.

Kansleri 0.  W.  Louhivuori syntyi sahanhoitajan poikana  Kuopion
maaseurakunnassa syyskuun  ls päivänä  1884, joten hän oli kuollessaan
68  vuoden  ikäinen.  Tultuaan  ylioppilaaksi  Mikkelin  lyseosta  vuonna
1903 hän opiske]i Helsingin yliopistossa mm. kansantaloustiedettäja käy-
tännöllistä  filosofiaa ja  valmistui  filosofian  kandidaatiksi  vuonna  1908.
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Kolme  vuotta  aikaisemmin  hän  oli  vaihtanut  alkuperäisen  Lohtander-
nimensä   Louhivuoreen.   Kandidaatin  tutkinnon  suorittamisen  jälkeen
Louhivuori   täydensi   opintojaan   ulkomailla,   ajan    tavan    mukaisesti
Saksassa, jossa  hän vuonna  1908  kuunteli  Berliinin ja  Heidelbergin  yli-
opistoissa kansantaloustieteen, sosiologian ja filosofian luentoja. Toimies-
saan itse elämänsäjälkipuoliskolla akateemisissa tehtävissä 0. W. Louhi-
vuori usein  muisteli  noita jatko-opintojaan, joilla  kaikesta  päättäen oli
ollut  suuri  merkitys  hänen  kehitykselleen.  Kotimaahan  palattuaan  0.
W. Louhivuoren oli tartuttava leipätyöhön, mutta sen ohessa hän ryhtyi
valmistelemaan väitöskirjaansa. Tämän työn keskeyttivät monesti muut
tehtävät, mutta Louhivuori suoritti sen sitkeästi loppuun ja väitteli toh-
toriksi vuonna  1915.

Voi  sanoa,  että  eräässä mielessä  0.  W.  Louhivuoren  elämänkaaren
ulkonainen  kulku  ikään  kuin  muodosti  suljetun  ympyrän.  Hän  aloitti
elämäntyönsä opettajana ja opetustyön pariin hän jälleen elämänsä eh-
toopuolella  palasi,  toimittuaan  välillä  vuosikymmenet  toisenlaatuisissa
tehtävissä.  Varsinaiset  opintonsa  päätettyään  hän  vuosina   1909-1917
opetti mm. kansantaloustiedettä Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa

ja  Helsingin  Maanviljelyslyseossa  sekä  yhteiskunnallista  alkoholioppia
Helsingin   yliopistossa.   Niinikään   hän   mainittujen   vuosien   välisenä
aikana  toimi joitakin  vuosia  Henkivakuutusyhtiö  Salaman  tilastomie-
henä ja  sihteerinä  sekä  Suomen  köyhäinhoidon  tarkastajana.  Vuonna
1916  0.  W.  Louhivuoresta  tuli Salaman toimitusjohtaja,  mitä tehtävää
hän  hoiti  kaksi  vuosikymmentä.   Louhivuoren   toiminta   vakuutusjoh-
tajana   ei   kuitenkaan   ollut   yhtäjaksoista.   Vuosina   1917-1918   siinä
tapahtui  lyhytaikainen,  mutta  sitä  tärkeämpi  keskeytys,  kun  hänet  -
vain  33-vuotiaana  -  kutsuttiin  senaattoriksi ja  sosiaalitoimituskunnan

päälliköksi  siihen   senaattiin,  jonka   suureksi  historialliseksi   tehtäväksi
tuli maamme itsenäisyydenjulistuksen  allekirjoittaminen.  Tuota  nimen-
kirjoitusta 0. W. Louhivuori itse piti elämänsä tärkeimpänä tekona.

Vuonna  1938  0.  W.  Louhivuoren  elämä jälleen  sai  aivan  uuden
suunnan,  kun  hänet  nimitettiin  Kauppakorkeakoulun  kansantaloustie-
teen, finanssiopin ja tilastotieteen professoriksi. Samana vuonna hänestä
tuli  myös  kansantaloustieteen ja  vakuutusopin  dosentti  Helsingin  yli-
opistoon. Kun Kauppakorkeakoulussa vuonna  1945 jouduttiin suoritta-
maan rehtorinvaali, oli Louhivuori saavuttanut jo niin keskeisen aseman
korkeakoulun piirissä, että oli vain luonnollista, että juuri hänet valittiin
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rehtoriksi.  Tunnustukseksi  siitä,  mitä  0.  W.  Louhivuori  rehtorikautc-
naan  Kauppakorkeakoulun  hyväksi  teki,  hänet  proinootiossa  tammi-
kuussa  1950  vihittiin  kauppatieteiden  kunniatohtoriksi. Ja  kun  viime
vuonna  Kauppakorkeakoulun  kanslerin virka  tuli  avoimeksi  tämän  -
vain joitakin vuosia aikaisemmin perustetun  -  viran ensimmäisen hal-
tijan  kuoleman johdosta,  Kauppakorkeakoulun   hallitus   opettajaneu-
voston  yksimielisen  ehdotuksen  perusteella  nimitti  0.  W.  Louhivuoren
korkeakoulun ylimmäksi hallitusmieheksi.

Esittämäni  lyhyet  elämäkertatiedot  eivät  vielä  sellaisenaan   anna
läheskään täydellistä kuvaa siitä poikkeuksellisen suuresta  työmäärästä,

jonka  0.  W.  Louhivuori  elämänsä  aikana  ehti  suorittaa  valtiollisen,
yhteiskunnallisen,   taloudellisen  ja   ticteellisen  toiminnan  aloilla.  Lue-
teltujen  vuosilukujen  puitteisiin  on  varsinaisten  virkatehtävien  lisäksi
mahtunut   mitä   monipuolisin   kansalaistoiminta,   osaksi   aatteellisten,
taloudellisten  tai  poliittisten  järjestöjen  puitteissa,  osaksi  liikeyritysten

johtoelimissä ja julkisen vallan uskomissa luottamustehtävissä. Täydelli-
sen  luettelon  esittäminen  näistä  eriluontoisista  tehtävistä ja  moninai-
sista  harrastuksista  olisi  tässä  yhteydessä  sekä  mahdotonta  että  tarpee-
tonta.  Tässä  tilaisuudessa  on  kuitenkin  syytä  todeta,  että  viittaamiini

järjestöihin kuului  myös  Kansantaloudellinen Yhdistys, jonka jäseneksi
0. W. Louhivuori hyväksyttiin jo vuonna  1910. Sittemmin hän kahteen
otteeseen,   nimittäin  vuosina   1920  ja   1945,  toimi  yhdistyksemme  esi-
miehenä ja  piti jäsenyytensä  aikana  yhteensä  viisi  esite]mää, jotka  on

julkaistu yhdistyksen aikakauskirjassa.
Mitä  0.  W.  Louhivuoren  kirjalliseen  toimintaan  tulee,  sitä on ym-

märrettävästi  tässä  tilaisuudessa  syytä  kosketella  erityisesti  niiltä  osil-
taan,  jotka  liittyvät  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  harrastuspiiriin.
Voidaan  ehkä  sanoa,   että  Louhivuoren  varsinainen  tieteellinen  tuo-
tanto  ei muodostunut varsin  laajaksi eikä monipuoliseksi jonkun  sellai-
sen miehen tuotantoon verrattuna, jonka koko elämä on ollut omistettu
tutkimus-ja opetustyölle. Hän its€ usein valittaen totesi käytännön teh-
tävien  siinä  määrin  täyttäneen  hänen  elämänsä,  että  tieteelle  ei  siinä

jäänyt niin  suurta  sijaa,  kuin  hän itse olisi toivonut.  Toisaalta voidaan
kuitenkin  myös  sanoa,  että  katsoen  mainittujen  käytännön  tehtävien
runsauteen ja monipuolisuuteen on suorastaan  hämmästyttävää,  miten

paljon  0.  W.  Louhivuori  sittenkin  ehti  saada  aikaan  myös kirjallisella
alalla.
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Louhivuoren   ensjmmäinen   huomattava   tieteellinen   tutkimus   oli
hänen   väitöskirjansa,   täydelliseltä   nimeltään   »Kunnallinen   köyhäin-
hoitorasitus Suomen suurimmissa kaupungeissa  ennen nykyistä kunnal-
lishallitusta».  Sen sukupolven  edustajat, johon minä kuulun,  ovat toisi-
naan julkituoneet  valittelunsa  siitä,  että  Suomen  kansantaloudellinen
tutkimus   tämän   vuosisadan   alkupuolella   näytti   kovin   yksipuolisesti
olleen  Saksan nuoremman historiallisen koulukunnan vaikutuksen alai-
nen.  Tällaisella  valittelulla  saattaakin  tietyssä  mielessä  ol`la  oma  oikeu-
tuksensa,  mutta  asialla  on myös  toinen  puolensa, jota  myöskään  ei  ole
unohtaminen. Sentapaisen tutkimusaiheen valitseminen,jota esim.  Lou-
hivuoren  väitöskirja  edustaa,  merkitsi ilmeisesti useimmissa  tapauksissa
sitä,  että  tutkija joutui  täyttämään  huomattavia  aukkoja  maamme  ta-
loudellista  elämää ja  sosiaalisia  oloja  koskevassa  pemstietämyksessä ja
-tilastojen puutteellisuuden johdosta  -useinkin melkoisessa määrässä

keräämään  suorastaan  ensiaineistoa.  Tällainen  tutkimustyö  on  epäile-
mättä useinkin vaatinut kärsivällisyyttä ja sitkeää uurastusta siinä mää-
rässä,  että asianomainen  tutkimus  työsuorituksena  hyvinkin kestää ver-
tailun  sellaisten  analyyttisempien ja  teoreettisempien  tutkimusten  rin-
nalla, joita myöhemmin alettiin suuremmassa määrässä harrastaa.

0.  W.  Louhivuoren  merkitsevin  lisä   Suomen  kansantaloudelliseen
tutkimukseen  liittyy  kuitenkin  vakuutusalaan,  jolle  hän   miehuutensa

parhaat  vuodet  omisti.  Hänen  näkyvimmäksi ja  arvokkaimmaksi  kir-
jalliseksi  muistomerkikseen jää hänen vuonna  1937 ilmestynyt  »Vakuu-
tusoppi»-niminen  teoksensa,  joka  kuuluu  tämän  yhdistyksen  julkaise-
maan  Kansantaloudelliseen käsikirjastoon.  Puheena  olevaa  600-sivuista
teosta ei tekijän omien sanojen mukaan ole tarkoitettu »vakuutusammat-
timiesten   tietolähteeksi»,   vaan   oppikirjaksi,  jonka   pyrkimyksenä   on
»antaa yleiskuva vakuutustoiminnasta ja sen eri muodoista».  0lematta
itse  vakuutusalan  ammattimies  rohkenen  kuitenkin  sanoa,  että  Louhi-
vuoren  »Vakuutusoppi»  on  standarditeos, jonka  vertaista  ei  ainakaan
missään muualla pohjoismaissa ole ilmestynyt,.ja joka nähtävästi puolus-
taisi  paikkaansa  missä  maassa  ja  millä  kielellä  julkaistuna   hyvänsä.
Eräitä  vakuutuksen  teoriaan  liittyviä  kysymyksiä,  erityisesti  kysymystä
itse  vakuutuksen  käsitteestä,   Louhivuori  kehitteli  edelleen   suppeam-
massa tutkielmassa, joka ilmestyi vuonna  1938 suomen, ruotsinja saksan
kielellä.  Täydellisin  oli  saksankielinen  laitos  nimeltä »Die ökonomische
Theorie   der   Versicherung»    (Veröffentlichungen   des   Versicherungs-
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vereins  in  Finnland), joka  ulkomailla,  erityisesti  Saksassa,  herätti  sekä
huomiota että myös vastakaikua. Etupäässä vakuutuskysymyksiä Louhi-
vuori  käsitteli  useimmissa  muissakin  suppeammissa   tutkielmissaan  ja
artikkeleissaan, joita  hän julkaisi sekä  ennen että jälkeen väitöskirjansa
ilmestymisen.  Erityisen  maininnan  ansaitsevat  ne  itsenäiset,  ammatti-
miesten  käsityksen  mukaan  suorastaan  uusia  näköaloja  avaavat  aja-
tukset  vakuutuksen  asemasta  kansantalouden  rakenteessa, joita  Louhi-
vuori  esitti  tässä  yhdistyksessä  vuonna   1950  pitämässään  esitelmässä.
Valitettavasti   näiden   ajatusten   edelleen   kehitteleminen  jäi   häneltä
kesken.

0. W. Louhivuoren muusta tuotannosta on vielä mainittava vuonna
1940 ilmestynyt kirjanen nimeltä »Uutta talousjärjestelmää kohti», joka
sisältää jcmkon  esitelmiä ja  aikaisemmin julkaistuja  sanomalehtikirjoi-
tuksia.  Kaikissa  niissä  käydään  -  näkökulmasta  tai  toisesta  käsin  -
rajankäyntiä  eri  talousjärjestelmien  välillä,  tai  pyritään  viitoittamaan
taloudellisen  kehityksen  yleistä  suuntaa.   Lukija  saattaa  ehkä  esittää
eriävän  kantansa  moneenkin  esitettyyn  mielipiteeseen  nähden,  mutta
hän  ei myöskään voine olla  myöntämättä,  että nuo  mielipiteet on esit-
tänyt itsenäinen  ajattelija, jonka vilpitön pyrkimys totuuteen on kaiken
epäilyn   yläpuolella   ja  joka   myös   pystyy  penistelemaan  kantaansa.
Näkökohta, jota  Louhivuori  on  talousjärjestelmiin  liittyviä  kysymyksiä
tarkastellessaan  eri  yhteyksissä  -  mm.  edellä  mainitussa  kirjasessa  -
korostanut, ja joka  vielä  ansaitsee  tulla  toistetuksi,  on  se,  että  vapaata
talousjärjestelmää uhkaava vaara  ei suinkaan pemstu  ainoastaan  ulko-
naisiin,  poliittisiin  tekijöihin,  vaan  myös  järjestelmän  omaan  sisäiseen
kehitykseen,  so.  kartellisoitumiseen,  monopolisoitumiseen ja  organisaa-
tion  kangistumiseen.

Esitettyyn luetteloon on vielä syytä lisätä 0. W. Louhivuoren toista-
sataa sivua käsittävä kansantaloustieteen yleisesitys Werner Söderström
Osakeyhtiön kustantamassa Tietojen kirjassa sekä -ja ennen kaikkea -
Karl Marxin  »Das Kapital»-teoksen suomennos. Tästä suomennoksesta,

joka  näki  päivänvalon jo  vuonna  1918,  ilmestyi  Leningradissa  vuonna
1933  uusi,  korjaamaton  painos, joka  tiettävästi  on  saanut  Neuvostolii-
tossa virallisen  hyväksymisen  -  seikka, jonka muisteleminen  ei tuotta-
nut  kääntäjälle  ainoastaan  vilpitöntä  huvia,  vaan  myös  ilmeistä  mieli-
hyvää.

Luettelomaiset  tiedot  0. W. Louhivuoren  elämänvaiheista  ja  kir-
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jallisesta   tuotannosta   eivät   vielä   sellaisinaan   kerro   paljonkaan   siitä,
minkälainen  oli  luonteena,  minkälainen  oli  ihmisenä  se  mies, joka  nyt
on  poistunut  keskuudestamme.  Tosiasiallisesti  0. W. Louhivuoren  per-
soonallisuus,   sellaisena  kuin  minä  opin  hänet  tuntemaan,   oli  varsin
selväpiirteinen ja  yksiselitteinen.  Hän  on  itse jättänyt jälkeenjääneille
avaimen omaan  elämän-ja maailmankatsomukseensa  niiden  runoilijan
säkeiden  muodossa,  jotka  hän,   tietäessään  kuoleman  lähestyvän,  vii-
meistä  edellisenä  elinpäivänään  kirjoitti:

Isämaa, sä kultai"!n j a kallis,
Siriua kaikki työmrrie t,o;ikoittaa.

]os  kysymys  olisi jostakusta  toisesta,  niin  tällainen jäähyväis.tervehdys
saattaisi   kenties   tuntua  pateettiselta  ja   retoriselta.   Mutta  jokainen,

joka   O. W. Louhivuoren   tunsi,   tietää,   että   hänen   tapauksessaan   se
merkitsi  ainoastaan  erään  tosiseikan  asiallista  ja  eleetöntä  toteamista.
Sillä  isänmaa  ja   työ  olivat  0. W. Louhivuoren   elämänsisällön  kaksi

perustekijää.
Isänmaan   asia,   sen   turvallisuuden   sekä   kansalaisten   henkisen  ja

aineellisen  hyvinvoinnin  edistäminen  kaiken  inhimillisen  työn  ja  toi-
minnan  ylimpänä  päämääränä,  oli  0. W. Louhivuorelle  eräänlainen
itsestäänselvyys, joka  ei  mitään  perusteluja  kaivannut.  Tällainen  mie-
lenlaatu  oli  epäilemättä  peräisin  jo  ainakin  hänen  opiskeluajoiltaan,

joihin sortovuodet loivat synkän varjonsa.  Se ilmeni hänen nuoruusvuo-
siensa  ihanteellisissa  raittiusharrastuksissa ja  se juuri  teki  hänestä  sen
intomielisen   itsenäisyysmiehen,  jonka   elämän   suureksi   kohokohdaksi
muodostui   aktiivinen    myötävaikuttaminen   Suomen   kansan   suuren
unelman  toteutumiseen.  Uskon,  että  myös  vakuutustoiminnassa  0. W.
Louhivuori  näki  sellaisen  yhteistä  hyvää  edistävän   toimintamuodon,

joka  oli  sopusoinnussa  hänen  isänmaallisen  perusvireensä  kanssa.  ja
tiedän,  että pontimena hänen  toiminnalleen  sen korkeakoulun  hyväksi,

jota   hän   elämänsä   viimeiset   puolitoista   vuosikymmentä   palveli,   oli
vilpitön  halu  samalla  palvella  maataan  pyrkimällä  kehittämään  Suo-
men talouselämän tulevien johtajien koulutus niin korkeatasoiseksi kuin
mahdollista.   O. W. Louhivuorelle   tuotti   syvää   pettymystä  ja   mieli-

pahaa  se  eräänlainen  »ubi  bene  ibi  patria»-mentaliteetti, jota  sodan-
jälkeisinä  vuosina  tietyssä  määrässä  esiintyi  ylioppilasnuorisonkin  kes-
kuudessa.   Nuoren   sivistyneistön   velvollisuudet   isänmaataan   kohtaan



0.   W.   LouiiivuoRi                                                                417

oli  aihe, jota  hän  yhä  uudelleen  kosketteli  mm.  niissä  rikassisältöisissä

ja  ajatuksia  herättävissä  puheissa,  joita  hän  rehtorikautenaan  joutui
pitämään.

0. W. Louhiv-uoren elämän täytti työ,  ei mieskohtaisen omaisuuden
keräämiseksi tai oman kunnian kirkastamiseksi, vaan isänmaan hyväksi.

ja  työssään  hän  oli  suurten  mittojen  mies,  jolle  vaikeudet  oli  luotu
voitettaviksi.   Tekisi  mieli  sanoa,   että   hänessä   yhtyivät   harvinaisella
tavalla   entisaikojen   kansakoulunopettajan    pyyteetön   ihanteellisuus,
isäntämiehen  juureva  maanläheisyys,  suurliikemiehen  kaukokatseisuus

ja  rohkeat otteet Sekä  dynamon  tehokkuus.  Ei  ole tarpeen tässä yrittää
ryhtyä  arvioimaan  0. W. Louhivuoren  elämäntyön  mittavuutta  kai-
kessa  laajuudessaan.  Tyydyn  vain,  ikään  kuin  esimerkin  vuoksi,  totea-
maan, minkä panoksen hän Kauppakorkeakoulun hyväksi antoi. 0. W.
Louhivuoresta  tuli  tämän  korkeakoulun  rehtori  60-vuotta  täyttäneenä
miehenä ja olosuhteissa, joille antoivat  leimansa  hävityn  sodan  aiheut-
tamat taloudelliset ja sosiaaliset rasitukset, yleinen niukkuus, pessimismj
sekä huoli ja  epävarmuus isänmaan  tulevaisuudesta.  Hän sai johtoonsa
korkeakoulun, jonka  tilat  olivat  niin  ahtaat,  että  vain  viidennes  opis-
k-elijoiksi pyrkivistä voitiin ottaa vastaan. Vain viisi vuotta `myöhemmin
Kauppakorkeakoululla  oli  uusi,  ajanmukainen  toimitalo, jonka  tarkoi-
tuksenmukaisuus  ja  kauneus  herättävät  yleistä  ihailua.  Tämä,   ajan-
kohdan   olosuhteet  huomioon  ottaen  miltei  uskomattomalta   tuntuva
saavutus, oli olennaisessa määrässä 0. W. Louhivuoren aikaansaannosta,

ja sikäli uusi korkeakoulurakennus tulee säilymään hänen elämäntyönsä
näkyvimpänä ulkonaisena muistomerkkinä.  Mutta lisäksi  0. W. Louhi-
vuori ehti luoda Kauppakorkeakoulun toiminnalle entistä kestävämmän
taloudellisen perustanja ennen kaikkeajuuri hän, enemmän kuin kukaan
toinen, on myötävaikuttanut siihen, että Kauppakorkeakoulusta on yhä
]isääntyvässä  määrässä  muodostumassa  myös  sanan  värsinaisessa  mie-
lessä  tieteellinen  opinahjo  -  kehityssuunta, jonka  lopulliset  seuraukset
eivät vielä  ole  täysin  nähtävissä.

Myöskään nimitys kansleriksi ei 70 ikävuottaan lähestyvälle miehelle
merkinnyt siirtymistä syrjään, vaan pikemminkin kokonaan uudenlaista
mahdollisuutta  työpäivän jatkamiseen.  Uusi korkea  virka  antoi  0. W.
Louhivuorelle  tilaisuuden,  kuten  hän  itse  luonteenomaisella  tavallaan
asian ilmaisi, ensi kertaa elämässään »ajatella asioita rauhassa». Niinpä
kuolcma  ei  kohdannutkaan  häntä  päivätyönsä  suorittaneena  vanhuk-
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sena,  vaan  miehenä, joka vuosien  lisääntymisestä huolimatta jatkuvasti
eli työntäyteistä elämää ja kehitteli uusia,  suurisuuntaisia suunnitelmia.

Kanslerj,   professori  ja   itsenäisyyssenaattori   Oskari   Wilho   Louhi-
vuori  oli  mies, jolle  oli  suotu  suuret  lahjat ja  voimakas  tarve  käyttää
niitä maansa hyväksi. Hän oli värikäs,  dynaaminen,  elämänmyönteinen

persoonallisuus,  jonka  elämäntaipaleeseen  sisältyi  niin  hyvin  nousuja
kuin   laskujakin.   Hän   oli   renesanssihahmo,   johon   hyvin   soveltuvat
Terentiuksen sanat: Homo sum, nil humani a me alienum puto.  0. W.
Louhivuori  oli  taistelija ja  voimamies, joka  oikeaksi  katsomansa  asian

puolesta taistellessaan amotta jakeli iskujaan. Hän oli mies, joka oivalsi
perinteiden  merkityksen  ja  jolla  oli  varsin  suuri  viettymys  tiettyihin
vaikuttaviin,  ulkonaisiin  muotoihin.  Mutta  samalla  hän  oli  lämmin-
sydäminen, 1uonnollinen ihminen, jonka suhtautuminen lähimmäiseensä
ei  vähääkään  riippunut  tämän  yhteiskunnallisesta  asemasta  tai  opilli-
sesta  sivistyksestä.  Aivan  erityinen  kyky  0. W. Louhivuorella  oli  ikään
kuin  rakentaa  silta  useiden  vuosikymmenien  ylitse  niihin  nuorempien
ikäpolvien  miehiin,  jotka  hänen  kanssaan ja  hänen j6htonsa  alaisena
työskentelivät.  En  epäröi  sanoa,  että  näitä  nuorempia  miehiä  yhdisti
kansleriinsa   harvinaislaatuinen   side,   joka   ehkä   parhaiten   voitaisiin
luonnehtia  aseveljeydeksi. Ja  Oskari  Wilho  Louhivuori  oli  mies, jonka
aseveljeys  ei  unohdu ja josta jokainen  siitä  osalliseksi  tullut  on  iloinen

ja  ylpeä.
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Wilhelm  Röpke.

Seuraavaa  esitystäni  ajatellen  haluan  väärinkäsitysten  välttämiseksi
tehdä   kaksi   huomautusta.   Niitä   mielipiteitä,  joita   tulen   esittämään
käsiteltävänä  olevan  perin  vaikean  kysymyksen  yhteydessä,  ei  ole  tul-
kittava  siten,  että  olisin  ottanut  tietyn  kannan  niihin  varsin  poikkeuk-
sellisiin ongelmiin, joiden kanssa Suomi nykyisin joutuu kamppailemaan.
Näin jo siitä syystä, että valitettavasti olen hyvin huonosti perillä maanne
taloudellisesta  tilanteesta.  Haluan  myös jättää  kuuntelijoitteni  ratkais-
tavaksi, voidaanko niitä ajatuksia, joita kysymyksestä yleensä ja varsin-
kin  länsimaiden  kohdalta  esitän,  käyttää  hyväksi  haettaessa  ratkaisua
Suomen ongelmille. Ja toiseksi: puhun teille professorina,  tiedemiehenä.

Jos  professorien  olemassaolon  oikeutus  ylimalkaan  on  perusteltavissa,
voidaan  sen  puolustukseksi  esittää,  että  professorien  on  sanottava  se,
mitä  muut  eivät  sano, ja  lisäksi,  että  heidän  on  tuotava  mielipit€ensä

julki suorasti sekä tietoisesti yleistäen ja keskittymällä oleelliseen. Tällai-
nen  on  talousmiehelle,  joka  päivästä  päivään  joutuu  tekemisiin  mitä
monimutkaisimman  taloudellisten,  poliittisten ja  moraalisten  näkökoh-
tien sävyttämän todellisuuden kanssa, luonnollisesti hyvin vaikeata.  0len
täysin  tietoinen  siitä,  että  elämä,  poliittiset  realiteetit, joka  tapauksessa
ottavat opeistamme milloin suuremman, milloin pienemmän diskonton.
Mutta juuri tästä syystä meidän - tiedemiesten -velvollisuutemme on
olla  ottamatta  tätä  tosiasiaa  huomioon  teorioissamme,  sillä  muutenhari

1  Esitelmä,  jonka   professori   Röpke   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen,   Kauppa-

korkeakoulun  ja  Suomen  Liikemiesyhdistyksen  kutsumana  piti  Kauppakorkeakou-
lulla  lokakuun  7  päivänä  1953.
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diskontto  kaksinkertaistuisi.  Tämän  haluan  sanoa  nimenomaan  niille
kuun.telijoilleni, joille  elämä  on  ehtinyt  antaa  paljon  enemmän  koke-
muksia  kuin  minulle, jotta  he  eivät  moittisi  minua  asioiden  yksinker-
taistamisesta.

Täydellä  syyllä  voi  sanoa,  että  länsimaisen  sivistyksen   tärkeimpiä
tehtäviä  on  ratkaista  kansallisen  talousjärjestelmän  ongelma.  Sen joh-
dosta  -  tai pikemminkin kaikesta  huolimatta  -  tätä kysymystä ei ole
tyydyttävästi ratkaistu ; vieläkään ei nähtävästi riittävän hyvin ymmär-
retä,  mistä tässä oikein on kysymys. Nämä molemmat väitteeni pätevät
vielä   suuremmassa   määrin   maailmantalouden   suhteen.    Eri   maissa
kansantalous  on  sentään  saatu jonkin]aiseen järjestykseen,  mutta  kan-
sainvälisessä  taloudellisessa  kanssakäymisessä  olemme  tästä  tavoitteesta
äärettömän  kaukana.  Valuuttojen  vaihtokelpoisuutta  ei  ole  vieläkään
toteutettu.  Asiain tilan saattaa hyvin ymmärtää, sillä  ovathan  taloudel-
liset  ja  poliittiset suhteet  ulkomaiden  kanssa  luonnollisesti  aina  yhteis-
kuntamme  arimmat  alat.   Maailmantalouden  piiristä  haetaan   hyvin
helposti  syntipukkia  kotimaiselle  talouspolitiikalle,   ts.  kotimaassa  teh-
tyjä  virheitä  koetetaan  paikata  kansainvälisiä  talous- ja  maksusuhteita

järjestelemällä.  Tämä  väite on  esitykseni johtoaihe.  On  syytä  muistaa,
että  sanonta  »Charity  begins  at home»  ei  päde vain  armeliaisuudesta,
vaan että sitä voidaan yhtä hyvin soveltaa maailmantalouteen. Ja tästä
seuraa   kääntäen,    että   maailmantalouden   jälleenrakentaminen,    sen
tervehdyttäminen,  »alkaa  kotona».  Tämä merkitsee toisaalta  sitä,  että

yksittäisissä  maissa  on  kansantalous  saatava  järjestykseen,  ja  toisaalta,
että  näissä maissa  sanoudutaan lopullisesti  irti  ennen  kaikkea  inflaatio-

politiikasta. ja  suunnite]matalouteen  tähtäävistä  pyrkimyksistä.
On  perin valitettavaa,  että  käsiteltävän  ongelman  ydintä  ei  suuren

yleisön  keskuudessa juuri  paljoakaan  ymmärretä. Jos  kysymme  maalli-
kolta   hänen   miclipidettään  vajausta   osoittavasta   maksutaseesta,   i)el-
kään  pahoin,  että  vastaus  on  suunnilleen  seuraava:  Passiivinen  maksu-
tase on selittämättömien tai ainakin vaikeasti selitettävien syiden aiheut-
tama  hätätila, joka  karjaruton  tavoin  puhkeaa maassa ja josta voidaan

päästä vain siten,  että hallitus puuttuu asioihin nykyaikaisen kollektivis-
tisen  kauppapolitiikan  keinoin ;  tämä  merkitsee  ennen  kaikkea  valuut-
tojen  vapaan  vaihdettavuuden,  kauppavaihdon   elinhermon,   rajoitta-
mista.  Näin  siinä  tapaukscssa,  että  maa  ei  passiivisen  maksutaseensa

johdosta  peräti  katso  olevansa  oikeutettu  esittämään  muodossa  tai  toi-
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sessa vaatimuksia, joita  hieman  ivallisesti voidaan  nimittää kansainväli-
seksi vaivaishoidoksi,  so.  vaatia  osaansa  Marshall-avusta,  takapajuisille
maille  annetusta  taloudellisesta  tuesta,  Euroopan  Maksuliiton  luotosta
tms.  Tuntuu  siltä,  että  tällainen  asennoituminen,  ajatus,  että  passiivi-
selle  maksutaseelle  ei  toistaiseksi  löydy  muuta  lääkettä  kuin  valuutta-
rajoitukset ja  ~  varsinkin  Amerikasta  saadut  -  avustukset,  on  viime
aikoihin   asti   ollut   suuressa   suosiossa   sekä   Euroopassa   että   muualla
maailmassa. Ja pelkään,  että vielä nytkään  eivät kaikki pysty tällaisista
käsityksistä vapautumaan.  Mutta siihen meidän on kyettävä. Jollemme
opi paremmin ymmärtämään näiden ongelmien luonnetta, emme myös-
kään   kykene   saamaan   kansainvälisiä   taloudellisia   suhteita   kuntoon,
vaan  nykyiset olot, joille on  leimaa antavana kansainvälisen maksuliik-
keen  sekasortoinen  tila,  tulevat  säilymään.

Meidän  on sanouduttava irti edellä  esitetystä vajauksellisen  maksu-
taseen  ttilkintatavasta ;  se  ei suinkaan  ole  »jumalan  tahto»,  karjaruton
kaltainen, jotakin, josta minkään yksittäisen maan hallitus ei ole missään
olosuhteissa vastuussa. Kansantalousmiehenä olen todella usein tuntenut
itseni  kuin  puulla  päähän  lyödyksi  keskustellessani  tällaisen  merkillisen
tulkintatavan  omaksuneiden  kanssa,   henkilöiden,  jotka  katsovat  voi-
vansa   syyttää   passiivisen   maksutaseen   syntymisestä   melkein   kaikkea
mahdollista taivaan ja maan välillä. Uskon, että tämä käsitys on aikam-
me  turmiollisimpia ja  syypää  siihen,  että  tuo  suurisuuntainen  Yhdys-
valtain  tarjoama  apu  -  Marshall-apu  -  on  suurelta  osalta  käytetty
väärin.  Pidettäessä yksittäisten  maiden maksutaseen passiivisuutta avun
tarpeen  osoituksena jouduttiin  siihen,  että niitä  maita, jotka  eivät  teh-
neet  mitään  ponnistuksia  maksutaseensa  korjaamiseksi,  palkittiin,  kun
taas ne maat,  esim.  Belgia, jotka  suorittivat nopeita ja  menestyksellisiä
toimenpiteitä   ulkomaankauppansa   tasapainottamiseksi,   jäivät   täten
varsin  pian  osattomiksi  Marshall-avusta.  Muistan  hyvin,  miten  aikoi-
naan  Belgian  keskuspankjn  sjlloinen  pääjohtaja   Fråre   vastasj   eräälle
Marshall-avun  hallintovirkai]ijalle, joka  tiedusteli häneltä syitä Belgian
maksutaseen suotujsaan tilaan, seuraavasti:  »Jumala paratkoon, maam-
me on köyhä, meillä ci ole varaa passiivisen maksutaseen ylellisyyteen.»
Tämä  vastaus  sai  amerikkalaisen  kansantalousmiehen  aivan  ymmälle.

Millä  tavoin sitten  tämä tosiasiallisesti suosituin  vajausta  osoittavan
maksutaseen selitys on virheellinen?  Se on sjkäli väärä, että sen mukaan
tasapainon  saavuttaminen  ulkomaankaupan  tulojen ja  menojen  välille
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on  sattuman  varassa ja  että  ilman  tällaista  sattumaa  maksutase  muo-
dostuu  passiiviseksi.  Tosiasiallisesti  on  tietenkin  niin   -  ja  muunlais[a
selitystä  eivät  kansantalousmiehet  viimeisten   200   vuoden   aikana   ole
löytäneet  -  että tuonti maksetaan viennillä tai, jollei vientiä ole, mutta
tuontia  kuitenkin  harjoitetaan,  että  tuonti  rahoitetaan jollakin  muulla
tavoin   tai   se   saadaan   lahjaksi.   Passiivista   kauppa-  ja   vaihtotasetta
täytyy siis  vastata jokin  muunlainen  varojen  käyttö,  samantekevää  on,
mistä lähteistä nämä varat ovat peräisin.  Henkilö, joka tämän käsittää,
saattaa  myös  tehdä  sen johtopäätöksen,  että  tässä  mielessä  yksittäisen
maan maksutase on väistämättä aina tasapainossa. Maksutaseessa enem-

pää kuin liikeyritystenkään taseessa ei voi olla  erää, jolla ei olisi saman-
suuruista  vastinetta  taseen  toisella  puolella.

Voimme  valaista  tätä  kysymystä  vaikkapa  Jugoslaviasta  saaduilla
kokemuksilla.  Niin  kauan  kuin  r€.fo  ei saanut  dollareita,  hänen  oli  tul-
tava toimeen  ilman niitä.  Suu oli pantava säkkiä myöten, ja m.aksutase
oli vuoden päättyessä tietenkin tasapainossa. Tuntuu ehkä koomilliselta,
mutta  totta  kuitenkin  on   -   tämä  muutoin  todettiin  Kansainvälisen
Valuuttarahaston  laatimassa  selvityksessäkin   -   että  sen  jälkeen  kun

Jugoslavia  alkoi  saada  dollariapua  Yhdysvalloilta,  maan  maksutaseessa
on esiintynyt erä, jota saatetaan kutsua »dollarikuiluksi». Tämän kredit-
erän  -  dollarivajauksen  -  vastapainona  debetpuolella  on  saman  suu-
ruinen  dollarimäärä,  ts.  maksutaseen  molempia  puolia  on  suurennettu
tällä  summalla.  Hieman  kärjistäen  voidaan  sanoa,  että  ensin  maksu-
taseessa  todetaan  dollarikuilu,  sitten  se  täytetään.  Aikaisemmin  tämä
kuilu  esiintyi  vain  toiveissa ja  ohjelmissa.

Näin  pääsemme  askeleen  cteenpäin  näiden  toiveiden ja  ohjelmien
tarkastelussa.   Siirrymme  nyt  käsittelemään   tapausta,  jossa   todellakin
seuraukset silloin, kun toiveet dollariavun saamisesta pettävät,  saattavat
muodostua maalle vakaviksi,jopa kohtalokkaiksi. Tehdäkseni asian mah-
dollisimman havainnolliseksi valitsen esimerkiksi Länsi-Berliinin. Tämän
onnettoman kaupungin  -  ehkä pikemminkin kaupunginjäännöksen  -
maksutase tulee aina olemaan tasapainossa edellä esittämässäni mielessä,
silloinkin kun lännestä ei saada minkäänlaista apua. Mutta toisaalta on
itsestään  selvä,  että  ilman  tätä  apua  kaupunki  kokisi  kohtalon,  jonka
seurauksia  ei saata kuvitella ja jonka se jo kerran yhdc`ssä lännen kanssa
torjui unohtumattoman ilmasillan avulla.  Mutta onko tässä sitten kysy-
mys   maksutaseesta?   Ei   ole,   perimmältään  kysymys  on  jostain  aivan
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muusta.  Edellä jo  sanoin,  että  Berliinin  maksutase  on  kirjanpidollisesti
aina  tasapainossa,  mutta  kysymys  onkin  siitä,  millä  tasolla  tämä  tasa-

paino  saavutetaan.   Ongelman  ydin   ei  siis  ole  tasapaino, vaan  tietty
taso -ei maksutase, vaan kaupungin köyhyysja pääomantarve.

Tätä katsantotapaa voidaan soveltaa myös tilanteesecn, joka kaikissa
länsimaissa vallitsi välittömästi toisen maailmansodan jälkeen.  Voidaan
sanoa,  että jos  Yhdysvallat  ei  olisi  avustanut  Englantia  vuonna  1945,
tämä olisi mahdollisesti jout,unut sosiaalisen katastrofin partaalle. Mutta
mitä   kauemmaksi   etäännymme   tästä   dramaattisesta   vaiheesta,   sitä
enemmän   Länsi-Euroopan   avuntarve   --.   lukuun   ottamatta   sellaisia
tapauksia  kuin  Länsi-Berliini  -  alkaa  muistuttaa  kerjuuta.

Mjkä sjtten pakotti Euroopan maat tilanteeseen täysin sopimattoman
työlljsyyspolitiikan,  käyttövarojen sosialisoinnin ja liioitellun  hyvinvoin-
tjvaltjon  merkeissä  elämään  yli varojensa ja  laatimaan  sella].sia  sijoitus-

ja kulutusohjelmia, joiden toteuttaminen oli mahdollista vain  amerikka-
lais€n  avun  turvin?  Miksi  täytyi  esimerkiksi  Ranskan juurj  tänä  anka-
rimman pääomanpuutteen aikakautena toteuttaa  Monnet-suunnj telma,
vaikka oli selvää, että se saatettiin viedä läpi vain inflaation ja amerikka-
laisen avun merkeissä? Jos nyt pyi imme antamaan vajauks€1lisen maksu-
taseen  käsitteelle  todella  tieteellisen  tulkinnan,  on meidän  tarkasteltava
asiaa  vielä  uudesta  näkökulmasta.  01emme jo  todenneet,  että  vaikka
kirjanpidollisesti  maksutaseessa  ei  voikaan  esiintyä  vajausta,  siitä  kui-
tenkin  puhutaan  silloin,  kun  maksutaseeseen  sisällytetään  myös  toiveet

ja   ohjelmat.   Tieteellisessä   mielessä   emme   kuitenkaan   voi   hyväksyä
tällaista menettelyä, sillä onhan tässä selvästi kysymys muusta, nimittäin
siitä,  että valuuttamarkkinoilla kysyntä on tarjontaa suurempi.

Tehdäkseni näiden  käsitteiden välisen  eron  varmasti  selväksi siirryn
hetkeksi käsittelemään  tavaramarkkinoita.  Kun  esim.  voille määrätään
kiinteä hinta siten, että, kysyntä ja tarjonta tämän hinnan vallitessa ovat

yhtä suuret, merkitsee voin kysynnän kasvaminen tarjontaa suuremmaksi
sitä,  että  tällöin  voimarkkinoilla  esiintyy  niukkuutta,  so.  syntyy  »voi-
kuilu».  Mutta  toisaalta  voimme  myyntikauden  päätyttyä  myös  todeta,
että ostetunja myydyn voin määrät ovat yhtä suuret. Kun tämän yksin-
kertaisen  asian  ymmärtää,  saattaa  myös  käsittää,  miten  kansantalous-
miehet voivat toisaalta  väittää,  että maksutase pysyy aina tasapainossa,

ja  toisaalta  taas  puhua  vajausta  osoittavasta  maksutaseesta  tarkoittaes-
saan  tarjonnan ja  kysynnän  tasapainotilan  häiriytymistä.
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Edellä  esitetyn  esimerkin  avulla  olemme jo  päässeet  tunkeutumaan
hieman   syvemmälle   pasiiviseen   maksutaseen   ongelmaan.   Saatoimme
todeta,  miten  voimarkkinoiden  tasapainon  puutteen  syynä  oli  se,  ettei
tuotteen   hinnan   sallittu   suorittaa   tehtäväänsä,   saattaa   tarjonta   ja
kysyntä  tasapainoon.  Jokaisesta   tavarasta  syntyy  niukkuutta,  jos  sen
hinta   keinotekoisesti   määrätään   halvemmaksi,  kuin   mitä   tasapainon
saavuttaminen   edellyttäisi.   Tämä   perustavaa   laatua   oleva   havainto

pätee myös maksutaseteorian  alalla ;  on  ilmeistä,  että vajausta osoittava
maksutase tässä mielessä on puhtaasti relatiivinen eikä siis lainkaan abso-
luuttinen  ilmiö;  ilmiö, joka  on  kaukana  »jumalan  tahdosta».  Maksu-
taseen tila on yhteydessä tiettyyn vaihtokurssiin, ja siten saatetaan hyvin
ajatella  jotakin   toista   vaihtokurssia,  jonka   vallitessa  mainittu   vajaus
häviää;  samalla  tavoin  kuin  saatetaan  ajatella  hintaa, jonka  vallitessa
voimarkkinoilla  kysynnän  enemmyys  tarjonnan  suhteen  katoaa.  Mutta

juuri  valuutamarkkinoita  ajatellen  tämä  päättely  ei  kuitenkaan  sano
koko   totuutta.   Valuuttamarkkinat   ovat   siinä   suhteessa   poikkeusase-
massa, että niillä hankitut »tavarat», ulkomaiset maksuvälineet, ostetaan
oman  maan  rahalla.  Tämän johdosta  on  maan  rahaoloista  vastuussa
olevilla viranomaisilla varsin painavia perusteita olla yleensä antamatta
vaihtokurssille  tätä  tasapainottavaa  tehtävää  samalla  tavoin  kuin  esi-
merkiksi  voin  kohdalla  usein  on  asian  laita.

Kun  kysymyksessä on  niin  ratkaisevan  tärkeä ja  herkkä  tekijä  kuin
raha,  pyritään  s€n  hinta  pitämään  mahdollisimman  vakaana.  Rahan
hinta markkinoilla,  oman  maan rahan ja  toisen maan valuutan vaihto-
kurssi,  on  myös  se  sarana,  joka  liittää  toisiinsa  näiden  kahden  maan
hinta-, kustannus-ja tulotasot. Tässä ei siis ole kysymys pelkästään vaih-
tokurssista,   vaan  samalla  myös   näiden   maiden   hinta-  ja  kustannus-
tasosta. Toisin sanoen: kun maksutase osoittaa vajausta, saatetaan tämän
vajauksen  ajatella  olevan  osoituksena  joko  siitä,   että  vaihtokurssi  on
väärä,  tai  siitä,  että  ko.  maiden  hinta-  ja  kustannustasojen  suhde  on
väärä.  Tästä  seuraa,  että  maksutaseen  tasapaino  voidaan  -  puhtaasti
teoreettisesti  ajatellen  -  palauttaa  sekä  saranaa,  vaihtokurssia,  muut-
tamalla  että  sisäisin  talouspoliittisin  toimcnpitein.

Näin olen  pyrkinyt mahdollisimman  yksinkertajsesti ja  havainnolli-
sesti  tulkitsemaah  vajausta  osoittavan  maksutaseen  käsitteen  ja  siihen
kytkeytyvän  ongelman.  Tällöin  olen  myös  osoittanut,  että  maksutase
on  -ajateltakoonpa sitten vaihtokurssia tai hinta-ja kustannustasoa  -
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mitä   läheisimmässä   yhteydessä   kotimaisen    ostovoiman   suuruuteen.
Kaikkein   yksinkeitaisin   maksutasehäiriön   syy   onkin,   että   kahdesta
maasta  toisessa  harjoitetaan   inflatorista   politiikkaa,  kun   taas  toinen

pidättyy siitä kokonaan tai siellä inflatorisen kehityksen tahti on ainakin
hitaampi.  Tällaisissa  olosuhteissa  on  väistämätöntä,  että  vaihtokurssin

pysyessä  muuttumattomana  inflaatiopolitiikkaa  harjoittavassa  maassa
syntyy pajne maksutasetta vastaan,josta muodostuu alijäämäinen. Voim-
me siis todeta, että vajauksellinen maksutase ei ole pakon sanelema eikä
ulkopuolella  hallituksen ja  keskuspankin  vastuun.  Päinvastoin  voimme
sanoa,   että  passiivinen  maksutase  on  läpikotaisin  suhteellinen  ilmiö;
sitä  on  aina  tarkasteltava  suhteessa joko  tiettyyn  vaihtokurssiin  tai  tiet-
tyyn   liikkeessä   olevien   maksuvälinejden   määrään.   Väärjnkäsitysten
välttämiseksi  minun  on  heti  hieman  selvennettävä  väitettäni.  Edellä
sanotusta  saatettaisiin  ehkä  tehdä  sel]ainen johtopäätös,  että sälyttäisin
vastuun  maksutasehäiriöiden  syntymisestä  maan  hallituksen ja  keskus-

pankin  niskoille.  Tätä en  suinkaan ole  tarkoittanut,  sillä onhan  maksu-
tasevajauksen  syntymisen syitä yhtä monta, kuin on niitä seikkoja,jotka
valuuttamarkkinoilla  saattavat  muuttaa  tarjonnan ja  kysynnän  välistä
suhdetta.

Sellaisessakaan  tapauksessa,  että  kahdesta  maasta  toisessa  harjoite-
taan ja  toisessa  ei  harjoiteta  inflatorista  politiikkaa,  vajausta  osoittavan
maksutaseen syntyminen c`i aina ole niin yksinkertaisen kehityksen tulos,
kuin   edellä   olen   esittänyt.   Tällaisissa   täysin   selvissä   monetäärisissä
tapauksissa  saattaa  nimittäin  maksutaseen  tasapainon järkkymisen  syy
olla jokin muu kuin  rahapoliittinen  -  esim.  pääomanpako,  ulkomaan-
kaupan vaihtosuhteen huonontuminen, maan kauppapoliittisen aseman
heikkeneminen   tai   rajoitukset,   joita  joillakin   tärkeillä   markkinoilla
aletaan   soveltaa   maan   vientituotteiden   kauppaan.   Vaikka   en   siis
haluakaan  väittää,   että   maan  hallitus  ja  keskuspankki  aina   olisivat
maksutaseen  vajaukseen  syypäät ja  vastuussa  siitä,  olen  kuitenkin  sjtä
mieltä,  että mitä itsepintaisemmin  maan maksutase pysyttelee passiivi-
sena,  sitä  suurempi  on  näjden  osuus  vastuusta.  Sitä  oikeutetummaksi
tulee  tällöin  väite,  että  vika  piilee  kotimaisessa  raha-  ja  luottopolitii-
kassa;  ohjakset  ovat  liian  löysällä.

Ajatelkaamme   esimerkiksi   nykytilannetta   Ranskassa.   Ei   kukaan,
kaikkein  vähiten  Ranskan  keskuspankin johtaja,  tule  olemaan  asiassa
toista  mieltä.  0lkoonkin,  että  Euroopan  maiden  dollaripulan  syntymi-

2
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seen sodan jälkeen  ovat  saattaneet  vaikuttaa  kaiken  kaltaiset  reaaliset
tekijät,  niin  valitusaika,  jolloin  puolustelut  vielä  voitaisiin  hyväksyä,
alkaa kulua umpeen tai on jo päättynytkin. Haluan vielä kerran tuoda
julki mielipiteeni tässä asiassa:  olkootpa maksutasehäiriöt sitten peräisin
mistä  hyvänsä,  kysymys  on  loppujen  lopuksi  aina  siitä,   että  maksu-
tasetta  on  korjattava joko  tietyn  vaihtokurssin  tai  tietyn  maksuväline-
määrän mukaisesti.  Tai kääntäen:  voidaan  aina  ajatella  tiettyä vaihto-
kurssia tai kotimaisen ostovoiman määrää, jonka vallitessa maksutaseen
tasapaino palautuu.

jos  siis  maksutaseen  tasapaino  on  saatava  palautetuks].  valuuttojen
vaihtokursseja  muuttamatta,  valuuttarajoituksia  toimeenpanematta  ja
valuuttojen  vaihtokelpoisuutta  kumoamatta,  niin  jäljelle  jäävät  vain
sisäiset toimenpiteet.  Kansantalous on saatava järjestykseen ja sopeutu-
maan   tilanteen   vaatimuksiin,   tulonmuodostusta  on   säädettävä  siten,
että  ostovoimaa maksutaseen kehittyessä passiiviseksi  rajoitetaan ja  sen
kehittyessä  aktiiviseksi  taas  lisätään.   Tällainen  on   maan  ulkomaisen
tasapainopolitiikan   sääntö  ollut  jo  vuosisadan,  ja  samanlainen  se  on
tänäänkin.

Totesin jo  edellä,  että sodan jälkeisenä aikana  useimpien  Euroopan
maiden harjoittaman  talouspolitiikan perusvirheenä on ollut yli varojen
eläminen. Kansantalouden voimavaroja on  rasitettu liikaa, sillä sijoitus-
toimintaanja kulutukseen on käytetty enemmän rahaa, kuin mitä hinta-
tason  vakaana  pysyminen  olisi  edellyttänyt.  Näin  on  ollut  asjan  laita
niin Englannissa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Tanskassa kuin Rans-
kassakin.  Hallitus ja  keskuspankki  ovat jatkuvasti  lisänneet  tu]onmuo-
dostusta,  ikään kuin  tätä lisäystä olisi vastannut hyödykkeiden  määrän
vastaavan   suuruinen  kasvu.  Jatkuvasti  lisääntyvän  ostovojman  paine
suuntautui  riittämätöntä  tavaramäärää  vastaan  herkeämättä ja  mitä
moninaisimpia  teitä.  Norjassa  tämä  tie  oli  korkopolitiikka ;  diskontto-
korko  pidettiin  21/2  °/o:ssa  ikään  kuin  maa  olisi ollut yhtä vauras kuin
esimerkiksi  Sveitsi!  Ulkomaisia  suhteita  ajatellen väistämättömänä  seu-
rauksena  oli,  että  maan  maksutase  muodostui  passiiv].seksi.  Tällainen
on   ollut  sodanjälkeisen   Euroopan   taloudellisten   vaikeuksien   alku  ja

juuri, ja se on pidettävä mielessä, jos tahtoo päästä selville tapahtumain
kulusta.

0len jo edellä viitannut siihen toimenpiteeseen, jonka avulla useim`
mat   maat   toisen   maailrnansodan   jä]keen   ovat   koettaneet   ratkaista
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maksutaseen vajauksen ongelman. Tämä toimenpide on valuuttapakko-
talous.  Se  on  hinta, joka  on jouduttu  maksamaan  näistä  talouspo]itii-
kassa  tehdyistä  virheistä,  kansantalouden  voimavarojen  ylikuormitta-
misesta. Minun tarvinnee vain muutamin sanoin luonnehtia tätä valuut-
tapakkotaloutta:  se on  valuutansäännöstelyä, joka on pirstonnut maail-
mantalouden järjestyksen.  Valuuttapakkotalous  merkitsee  kaikkia  niitä
toimenpiteitä, jotka voimakkaimmin  kuin mitkään muut  -  kun valtio-
vallan  ulkomaankaupan  monopoli jätetään  luvusta  pois  -  ovat  hävit-
täneet  monikeskisen  kansainvälisen  kaupan  perustan.

Eurooppa  tarjoaa  meille  erittäin  hyvän  kuvan  vallitsevista  olosuh-
tcista.  Jo  monia  vuosja  on  käyty  keskustelua  Euroopan  taloudellisesta
integraatiosta ja  tässä yhteydessä esitetty mitä erilajsimpia suunnit€.lmia

ja ohjelmia:  Euroopan liittovaltiota, mitä monimutkais..mpia taloudelli-
sia  yhteisjärjestöjä,  hiili-ja  teräsliiton  laajentamista,  Eurcopan  Maksu-
liiton kaltaista laajempaa rahateknillistä valuuttaelintä jne. Näin unoh-
detaan jatkuvasti alkeellinen, mutta ratkaisevan tärkeä totuus, nimittäin
se,  että Eurooppammc oli jo kerran integroitunut.  Meidän tulisi polvil-
lamme kiittää Jumalaa, jos Euroopan maiden välistä kauppaa voitaisiin
käydä  samoin  muodoin  kuin  tapahtui  vuoteen   1931,  jolloin  valuutta-

pakkotalous otettiin käytäntöön.
Valuuttapakkotalous on juuri  se  tekijä, joka  ratkaisevasti on  lyönyt

leimansa  taloudelliseen  kehitykseen  niin  Euroopassa  kuin  koko  maail-
massa. Asian selventämiseksi voimme ajatella, mitä merkitsisi, jos jonkin
kansantalouden puitteissa pantaisiin  toimeen maan  yhtä lääniä koskeva
vastaavanlainen  valuutan  säännöstely, joka  tekisi mahdottomaksi  r)ou-
dattaa taloudellisen integraation perussääntöä, nimittäin sitä, että jokai-
nen  aina voi ostaa sieltä, missä hinnat ovat halvimmat,ja  myydä sinne,
missä  maksetaan  eniten,  sijaitkootpa  nämä  markkinat  missä  hyvänsä.
Professori  ErÅ¢rd!,  Länsi-Saksan  talousministeri,  oli  siten  aivan  oikiassa
sanoessaan  jokin   aika   sitten,   että  jos   Euroopan   maat   toteuttaisivat
valuuttojen  vaihtokelpoisuuden,   olisi  85-90 °/o ` Euroopan  taloudelli-
seen  integratioon  kytkeytyvistä  ongelmista  ratkaistu  ilman  superohjel-
mia,  superbyrokratiaa  ja  superkonferer"seja.

On luonnollista,  että kansantalousmies haluaa vielä hieman  lähem-
min  selvittää  tätä  valuuttapakkotalouden  käsitettä ja  -vaikka  häniä

pidettäisiinkin  pahanilkisenä  -  sanoa,  että  se  hinta-ja jakelusäännös-
telyn  tavoin  on  tietty  pakkotalouden  muoto.  Perimmältään  valuutta-
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pakkotalous merk; tsee sitä, että viranomaisten määräyksestä on voimassa
joko väärä vaihtokurssi tai vallitsee liian korkea hinta-,  tulo-ja kulutus-
taso.  Tällaista  politiikkaa  ei  ajan  mittaan  voida  noudattaa, jos  tavoit-
teenamme on maailmantalouden integraation palauttaminen. Valuutta-

pakkotaloudella  on  lisäksi  sella,inen  ominaisuus,  että  se  pyrkii  säilyttä-
mään  nykyisen  olotilan  muuttumattomana  myös  tulevaisuudessa,  pitä-
mään jatkuvasti yllä valuuttojen niukkuutta, mikä on sen olemassaolon
cdellytys.    Säännöstelytoimenpiteiden   johdosta    tällaista   pakkotalous-
valuuttaa  ei  suosita, jokainen  pyrkii  välttämään  sen  vastaan  ottamista
mahdollisuuksiensa  mukaan,  sitä  on  helppo  ostaa  esim.  Sv€itsin  fran-

geilla,  mutta siitä on melkein  mahdotonta päästä irti.  On helppo  kuvi-
tella,  mitä  täl]ainen  olotila  merkitsee kansainvälisille pääomansiirroille.
Vuosi   sitten   Kansainvälisen   Järjestelypankin   varapresidentti   4#Öo3.%
tätä  asiaa  käsjtellessään  lausui,  että  mitkään  maksujärjestöt  tai  halli-
tusten  toimenpiteet  eivät kykene  kirvoittamaan  maailmankaupan  kah-
leita, jos alistutaan siihen olotilaan,  että tiettyä valuuttaa pidetään joko
hyvänä  tavarana,  jota  voidaan  säilyttää ja  sopivana  hetkenä  käyttää
tarpeiden ja halujen mukaisesti, tai niin epäluotettavana, että siitä pyri-
tään  pääsemään  mahdollisimman  pikaisesti  eroon.

01en  harkinnut sanani hyvin  huolellisesti väittäessäni,  että  tärkeim-

piä keinoja maksutaseen tervehdyttämiseksi on valuuttojen vapaan vaih-
dettavuuden  raikas  ilma.  Tämän  toimenpiteen  menestyksellisen  suorit-
tamisen  ehtona  luonnollisesti kuitenkin  on,  että  maassa  ei  pääse  synty-
mään inflaatiotaja että vaihtokurssitjotenkin tarkasti vastaavat tosiasial-
lisia  oloja.

Euroopan Maksuliitto ei suinkaan ole tehnyt tarpeettomaksi valuut-
tojen vaihtokelpoisuuden toteuttamista näiden maiden piirissä. En halua

pienimmässäkään    määrässä    väheksyä    tämän    maksuliiton    ansioita,
mutta  meidän  on  pidettävä  mielessä,  että  se  on  vain  hätäkeino,  josta
ajan  pitkään   ei  voida  saada  ongelmalle  mitään   todellista   ratkaisua.
Euroopan Maksuliittoon kytkeytyy kaksi heikkoutta, joista  -  teoreetti-
sesti  ajatellen   -   toinen  on  parannettavissa,  toincn  ci.   Ensimmäisen
heikkouden  käsjttää  se  tosiasia,  että  maksuliittoon  kuuluu  toisaalta  sel-
laisia  maita, joissa  rahaolot on  saatu järjestykseen, ja  toisaalta  sellaisia,
esim.   Ranska  ja  Norja,  jotka  eivät  vielä  ole  päässeet  yhtä  pitkälle.
Seurauksena  on,  että  edellisistä  väistämättä  tulee jälkimmäisten  pank-
kiireja.
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Saatetaan  luonnollisesti ajatella ja  toivoa,  että  rahaoloja  ryhdytään
kohentamaan  kaikjssa  Euroopan  maissa  ja  että  samaan  päämäärään

pyritään   myös   Euroopan   Maksuliiton   puitteissa   esim   i}akottamalla
velkaantuneet   suorittamaan   maksuistaan   nykyistä   suhteellisesti   suu-
remman  osan  kullassa.  Näin  luonnollisesti  voidaan  ajatel]a ja  toivoa,
mutta Euroopan  Maksuliitossa on toinen heikkous, joka ei ole korjatta-
vissa, nimittäin se,  että liiton piiriin ej  kuulu edes koko  Eurooppa, saati
sitten koko maailma.  Seurauksena on, että niille Euroopan maille, jotka
kansantaloutensa  rakenteen johdosta  per].nteellisesti  pyrkivät  vientiyli-

jäämään  kauppavaihdossaan muiden  Euroopan  maiden kanssa voidak-
seen näin peittää sen vajauksen, joka syntyy niiden valtamerentakaisten
maiden  kanssa  käydyssä  kaupassa,  joista  ne  hankkivat  teollisuutensa
tarvitsemia   raaka-aineita,   maksuliitto   on   tämän  järjestelyn   esteenä,
sikäli kuin  saajamaalle  ei suoriteta maksua kullassa. Tämä heikkous on
kyllä  oivallettu ja  näin  ollen  harkittu  mahdouisuuksia  laajentaa  mak-
suliiton  pi].ri  käsittämään  myös  merentakais:a  alueita,  erityisesti Etelä-
Amerikan.  Mutta on jo  myös todettu,  että ratkaisu  ei ole mahdollincn,
suunnitelma  on  täysin  utopistinen.  Kun  tämä  tie on  tukossa,  on  Euroo-

pan  Maksuliiton  perustaminen  mc,rkinnyt,  että  sille  samalla  on  laiige-
tettu kuolemantuomio.  Maksuliiton  tavoitteena  on oltava itsensa mah-
dollisimman  pian  tarpeettomaksi  tekeminen, ja  tämän  elimen  ainoana
vaihtoehtona  on  juuri  valuuttojen  vapaan  vaihdettavuuden  palautta-
nllnen.

On mahdotonta tässä yhteydessä käsitellä yksityiskohtaisemmin niitä
varsin vaikeita  teknillisiä kysymyksiä, jotka  kytkeytyvät  eri valuuttojen
vaihtokelpoisuuden toteuttamiseen. Haluan sen sijaan päättää esitykseni
viittaamalla   eräisiin   näkökohtiin,  jotka   tarjoavat   koko   kysymykselle
hieman  laajemman  taustan.  Vuoden   1948  jälkeen  on  tuotanto  länsi-
maissa  kieltämättä  voimakkaasti  elpynyt.   Koko  maailman  teollisuus-
tuotanto  on  nykyisin  korkeammalla  tasolla kuin milloinkaan  ennen, ja
maataloustuotanto  on  yhtä  suuri  kuin  ennen  toista maailmansotaa. Ja
kuitenkin  on  totta,  että  maailmantalous  kärsii hyvin  vakavasta  sairau-
desta,  sairaudesta, joka  koskee juuri kansainvälisiä taloudellisia suhteita

ja jonka katastrofaaliset seuraukset johtuvat siitä, että sairaus on iskenyt
koko  järjestelmän   ytimeen,   kansainväliseen   maksuliikkeeseen.   Täällä
vallitseva  sekasoi`toinen  tila  on  osoituksena  siitä  tosiasiasta,  että maail-
mantalous   on   jatkuvasti   luhistumisen   ja   pirstoutumisen   partaalla.
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Tämä  tosiasia osoittaa  myös sen  tien, jota  meidän  nyt on  ehdottomastj
lähdettävä etenemään.

Kansainvälinen   maksuliike   on   valuuttapakkotalouden   leviämisen

johdosta  joutunut  tilaan,  joka  on  verrattavissa  Länsi-Saksan  kansan-
taloudessa vuosien  1945-1948 aikana vallinneisiin olosuhteisiin ; maalla
ei  ollut  sellaista  rahaa, joka  olisi  kyennyt  hoitamaan  rahalle  kuuluvia
tehtäviä, ja seurauksena oli, että talouselämä suistui barbaariselle tasolle.
Ystäväni, Freiburgin yliopiston professori Bcz/Jaz4fen sanoi tästä vaiheesta
kerran,  että  tuntui  siltä,  kuin  olisi  maa  äkkiä  siirtynyt  takaisin  karo-
lingien   aikaan,  jolloin   kauppaa   käytiin   tavaroita   keskenään   vaihta-
malla.  Tällaisessa  vaiheessa  on   nykyisin  kansainvälinen  taloudellinen

yhteistyö  ja   maksuliike,   mutta   pitkään   emme  voi   näin  jatkaa,   sillä
valuuttapakkotalous  ei sovellu  muissa  suhteissa  yhteistyön ja  vapauden

periaatteiden  elävöittämän  sivistyksemme  puitteisiin.



ERÄITÄ  VALTION  METSÄTALOUDEN  ONGEljMIA
JA  TAVOITTEITA.

Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
syyskuun 29 päivänä  1953 piti

]Vr.  A.  Osara.

Valtion  metsäomistuksen  l.aajuus.

Lähtökohdan  saamiseksi  on  paikallaan  tarkastella  seuraavaa  tau-
lukkoa,  johon  on  merkitty  eräitä  tietoja  metsiemme  jakaantumisesta
eri omistajaryhmien kesken. Luvut koskevat Nyky-Suomea, mutta perus-
tuvat tietoihin  vuodelta  1938, joten  ne eivät enää ole  täysin  paikkansa

pitäviä. Virheellisyys koskee erityisesti sitä,  että sodan jälkeisenä aikana
huomattava määrä maata on siirtynyt suuromistajilta yksityisten sarak-
keeseen.  Uudet tiedot tulevat kolmannen valtakunnan metsien arvioin-
nin nojalla pian olemaan käytettävissä. Niitä odotellessa saadaan tyytyä
esillä  oleviin.

Suoinen metsien oiri,stwsuhteet .

100.0
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Vertauksen  vuoksi  mainittakoon,  että  läntisissä  naapurimaissamme
valtion  omistamien  metsämaiden  osuus  koko  metsäalasta  on  Ruotsissa
18.3  °/o,  Norjassa  14.2  °/o ja Tanskassa  27.7  °/o.  Suomessa valtion osuus
maan metsätaloudesta onkin suurimpia,  mitä kehittyneissä metsätalous-
maissa  tiedetään  esiintyvän.

Taulukon tarkastelu osoittaa,  että valtion osuus metsäalasta on suh-
teellisesti  suurempi  kuin  sen  osuus  esimerkiksi  metsien  vuotuisesta  kas-
vusta.  Muiden omistajaryhmien kohdalla  on taas vallalla päinvastainen
suhde. Asiain tilaa erittäin hyvin kuvaava  on  luku, joka  osoittaa,  millä
tavalla   kunnallisverotuksen   pohjaksi   arvioitu   veronalainen   tulo   on

jakaantunut.  Valtiolle  lasketun  veronalaisen  tulon  suhteellinen  vähäi-
syys johtuu  ensinnäkin  siitä,  että  valtion  metsäomaisuus  sijaitsee  huo-
noilla  menekkialueilla,  minkä  vuoksi  veronalaisen  tulon  laskemispcrus-
teena olevan  tuottokuutiometrin  hinta jää  alhaiseksi.  Toisena  syynä on
tuottokuutiometrien  vähäinen  määrä;   maat  ovat  karuja  ja  kuuluvat
alhaisiin  tuottoluokkiin.  Vaikka  siis  metsämaiden  hehtaarimääräisestä
alasta  valtio   Suomessa   omistaa   noin  kolmanneksen,  jää  vastaavaksi
osuudeksi veronalaisesta tulonsummasta  ainoastaan  11.4  °/o.  Tämä  luku
osoittaa  selvästi,  että valtion  metsänomistusta  on  suurelta  osalta  arvjoi-
tava toisen asteikon mukaan kuin yksityistä .

Valtionmaiden syrjäinen  asema ja luonne  ovat itsestään  selviä seik-
koja,  kun  ajatellaan  valtion  maanomistuksen  syntyhistoriaa.  Asutus  on
vallannut haltuunsa edullisimmin  sijaitsevat ja laadultaan parhaimmat
maat, ja vain se osa, jota isojaon yhteydessä  ei ole taivittu taloille jaet-
tavaksi, on liikamaana jäänyt valtion haltuun.

Tällä  tavalla  on  valtion  omistukseen  jäänyt  metsämaita  lähinnä
Oulun  ja  Lapin  lääneihin  sekä  etelämpänä  itärajan  lähettyville  sekä

järvialueen ja  Pohjanmaan jokien  väliselle  vedenjakaja-alueelle.  Etelä-
Suomeenkin on asutusten välimail]ejäänyt joitakin valtionmaita.

Kulj etusmahdolliswuksien Par omtarrineri .

Sellaiset  seikat kuin  maitten  karu  luonne ja  Pohjois-Suomen  anka-
rasta  ilmastosta  johtuvat  haitat  eivät,  ainakaan  tällä  tietämällä,  ole
ihmisvoimin   edullisemmiksi  muutettavissa.   Mutta   sitä   enemmän  on
valtionmetsien kuljetusmahdollisuuksien kehj ttämiseksi tehtävjssä. Viclä
tänä päivänä on olemassa  erittäin  laajoja valtionmaita, jotka ovat mel-
kein  samassa  määrin  syrjäalueita  kuin  joskus  isojaon  niillä  seuduilla
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Kartta   1.   Valtion   rautatiet
on  pääasiallisesti   suunnattu
alueille, joissa valtion  metsiä
on   vähän   tai   ei   ollenkaan.
Vain  Pohjois-Suomessa  rau-
tatiet    mainittavassa     mää-
rässä   kulkevat    valtionmet-
säalueiden  halki.
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ollessa menossa.  Uitto,  joka puutavaran kuljetusmuotona on ollut mer-
kitykseltään  ratkaiseva,  ei  ole  kyennyt  levittämään  vaikutustaan  kai-
kille sellaisille vedenjakaja-al-ueille, jonne ainoastaan latvapurot ulottu-
vat.  Mikäli  rautateitä  tai  myöhemmässä  vaiheessa  autokelpoisia  teitä
on tällaisilla alueilla rakennettu, ovat olosuhteet tietenkin .suuresti muut-
tuneet  ja   kehittyneet.   Suomen  kartan   tutkiminen  osoittaa  kuitenkin

pian, että rautatiemme vain harvoissa kohdissa koskettavat valtionmaita,
puhumattakaan  siitä,  että  ne  pitemmälti  niitä  leikkaisivat  (kartta  1).
Myöskin  tieverkosto  on  suurten  valtionmaiden  kohdalla  ylen  määrin
harva.  Tämä on  oikeastaan  aika  merkillinen  toteamus,  kun  ajatellaan,
cttä on kysymyksessä sama valtio, joka sekä rakentaa että liikennöi rauta-
teitä ja maanteitä ja myös omistaa suuria käyttämättömiä metsävaroja.

Varmaankin on  niin,  että valtion  me`tsäma.at harvaan  asuttuina  tai
kokonaan  asutusta   vailla  olevina  eivät  ole  kyemneet  tarjoamaan  sitä

poliittista  mielenkiintoa,  joka  yleensä  on  ollut  maa`nteiden ja  eritoten
rautateiden   rakentamispäätösten  ja ` suunnan   vahvistusten   tärkeänä
lähtökohtana.   Milloin  jokin  rautatielinja  todella  sattuu  leikkaamaan
valtionmaita,  on  nähtävissä,  ettei  tällaisen  suuntauksen  aiheena  niin-
kään  ole  ollut  huolenpito  valtion  metsätalouden  kehittämisestä,  vaan

jokin muu näkökohta.
Jos  ajatella.m  niitä  kuljetusmatkoja,  joilla  puutavaraa jo  olemassa

olevan  kuljetusverkostomme puitteissa. siirretään,  eivät matkat  valtion-
metsien  erämaa-alueilta  lähimpiin  vientisatamiin  tai  suuriin  kulutus-

pisteisiin  ole  erityisen  pitkiä.  Matka  maan  pohjoispuoliskon  puunjalos-
tuslaitoksista  Etelä-Suomen jäättömiin vientisatamiin, jota  tietä  paljon

puunjalosteita kuljctetaan, on suunnille'en 600 -700 km. Eräillä Kymen-
laakson   merkittävillä   teollisuuslaitoksilla   on    ostoalueita   Kainuussa,
n`istä  ainespuuta  yleisesti  kuljetetaan  suunnassa  Kyminlaakso -Kotka
400-500  km:n  matkoja.  Tähän  verrattuna  on  etäisyys  Pohjois-Karja-
lan,  Kainuun ja  Perä-Pohjolan  suurimmilta  erämaa-alueilta  Oulun-
Kemin  väliselle  rannikolle  ainoastaan  200-300  km.  Voidaan  rinnas-
tuksena   mainita,   että   Englannin   sahatavaramarkkinoilla   on   muuan
vakavimpia  kilpailijoitamme  Tyyi]en  meren  rantamalla  oleva  Britti-
läinen  Kolumbia, josta  tavara  siis  on  kuljetettava  Panaman  kanavan
kautta.

Kuljetusmahdollisuuksien  tulevaa  kehittämistä  ajatellen  joudutaan

päähuomio  ehdottomasti  kohdistamaan  maakuljetuksiin.  Tällä  ei  ole
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sanottu,  että  uitto  olisi  menettänyt  keskeiscä  merkitystään,  varsinkaan
siellä,  missä  käytettävissä  ovat  tarpeeksi  runsasvetiset  pääväylät.  Täl-
laiset väylät  tulevat riittävästi kunnostettuina  ilmeisesti vastaisuudessa-
kin  olemaan  alueittensa  metsävarojen  halvimpana ja  luonnollisimpana
reittinä  maailmanmarkkinoita  kohti.   On  myös  sanottava,   että  uitto-
väylien  kunnostamista ja  uittotekniikan  kehittämistä  on  paljon  laimir)-
lyöty.  Mutta  tojsaalta  on  luonnollisesti  selvää,  että  suurten jokien  väli-
sille  sydänmaille  ei  enää  nykyoloissa  kannata  lähteä  pikkupuroja  kun-
nostamaan.  Autokuljetuksen mahdollisuudet ovat tällaisissa tapauksissa

ylivoimaisen  edulliset.  Ympäri  vuoden  liikennöitävistä  teistä  voidaan
aina vähäisillä kustannuksilla rakentaa halpoja  pistoteitä niille alueille,

joilla hakkuut kullöinkin--liikkuvat. Täten voidaan puu kuormata autoon
mahdollisimman  lähellä kantoa ja  rajoittaa kalliin  ihmis- ja  hevostyön
käyttöä.  Uittoväylät  ovat  tässä  mielessä  täysin joustamattomia ;  niiden
välisiltä s€lkosilta muodostuu hevosmatka usein kestämättöhän pitkäksi.

Erittäin   ajanjohtainen   kysymys   on,   onko   syrjäisille  alueille  vielä
nykyoloissa rakennettava uusia rautateitä? Eikö nykyisin ole viisaampaa

jättäytyä  yhä  kehittyvän  moottoroinnin  varaan ja  rakentaa  eri  asteisia
autoteitä?  Tähän  ongelmaan  tuskin  on  ar)nettavissa  yleispätevää  rat-
kaisua.  On alueita, joissa nykyisen käsityk`sen mukaan tiet ja autot yksi-
nään  tulevat  ratkaisemaan  kuljetusongelmat.  Mutta  on  toisia  alueita,

joissa  ilmeisesti  rautatie  on  katsottåva  välttämättgmy}deksi.  Edellyttä-
mällä,   että   kuljetettavaksi   tuleva   puumäärä  jatkuvasti   on   riittävän
suuri, voi rautatie olla täysin selvä ratkaisu pelkästään jo sellaisen näkö-
kohdan nojalla,  että kun  tavara joka  tapauksessa  on  nostettava  rauta-
tievaunuun,  tämä   työ  on  suoritettava  niin  varhaisessa  vaiheessa  kuin
mahdollista.  On paikallaan viitata siihen tosiasiaan,  että suurena keski-
määränä  tonnikilometrin  kuljetus  rautaticllä  maksaa  20-25   °/o siitä,
mitä sama työnsuoritus kuorma-autolla maksaa.

Erittäin    tunnettuna    esimerkkinä    mainitunlaisesta    syrjäseuduille
ulottuvasta   rautatiestä,  jota   ei  olisi  voitu  nykyisissäkään   olosuhteissa
ajatella  autotieverkostolla  korvattavaksi,  oli  aikanaan  Suojärven  rata.
Meillä on jäljellä vielä koillis-suunnassa muutamia sellais;a suuria säästö-
metsäalueita,,  jotka  ovat  verrattavissa  Suojärveen  ja  joiden   kuljetus-
ongelmat  niin  muodoin  ainoastaan  rautateitä,  tai  oikeammin  metsä-
ratoja  rakentamalla  voidaan  onnellisesti  ratkaista.   Nämä  syrjäseudut
käsittävät huomattavalta  osalta  valtionmetsiä.
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Kartta 2.  Pielisen ja  Oulun vesistöjen  rajamailla olevat valtionmctsät  (vinoviivoitus),
suunniteltu  Maansclän  metsärata sekä  tämän  alueen  uittoväylät.  Katkoviivalla  mer-
kityt  yksityisuittoväylät  ovat  pääosaliaan  sellaisia  hankalasti  uitettavia  latvapuroja,

joiden käyttämisestä on viime vuosina melko ylcisesti luovuttu.

Maanselän  alue  ja  sirme  suutmiteltu  rnetsöfata.

Fjsimerkkinä   sellajsesta   alueesta,  jonka   kuljetuskysymyksien   ratkai-
seminen   kaikesta   päättäen   tulee   vaatimaan   rautatien   rakentamista,
mairiittakoon  ns.  Maanselän  alue ja  sitä  koskeva,  vireillä  oleva  metsä-
ratasuunnitelma  (kartta  2).

Ajatellun   Maanselän   radan   vaikutuspiiri  käsittää   pyörein   luvuin
200 000  hehtaaria  valtion  omistamaa  metsämaata ja  60 000  hehtaaria

yksityistä   metsämaata.   Yksistään   valtionmaitten   puusto   käsittää noin
ls  milj.   kiintokuutiometriä   puuta,  joka  suurelta  pääosaltaan   on   yli-
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ikäistä.  Metsien  kdsvu  on  p<|.inunut  alhaiseksi,  ja  nuorten  ikähiokkien

puuttuessa   on   kehityksen   suunta  taantuva.   Kuljetusmahdollisuuksien
vaillinaisuuden  vuoksi on  hakkuutoiminta  näillä  alueilla  ollut vähäistä.
Osaksi  on  sellaistakin  metsää, jossa  kirves  ei  milloinkaan  ole  liikkunut.
Useimmat alueelle suuntautuvat uittoväylät ovat vähäisiä pikkupuroja,

jotka  tasoittavien  vesireservien puuttuessa ovat ei)ävaimoja ja hankalia
uitettavia.  Uitioreitti€n  kunnostamisellakaan  ei  voida  pitkälle  päästä.
Toisin ajateltu ratasuunta joutuu leikkaamaan yhden kohtalaisen suuren-
kin   uittoväylän,  mutta   tätä  ei  voida  välttää,  jos   halutaan   tavoittaa
takana  olevat,  tiettömät  erämaat.

On  vaikea  sanoa,  missä  ajatellun  rautatien ja  sen  pohjois-ja  ctclä-

puolella   olevien   kunnollisten   uittoreitticn   vaikutusalueitten   raja   kul-
loinkin  tulisi  kulkemaan.  F,ri  puutavaralajeihin  nähden  se  on  erilainen
-  eräitähän  ei  voida  lainkaan  uittaa   --  eikä  kaikkia  tulevaisuudessa

esiintyviä. tekijöitä  nykyhetkellä  voida  arvioida.  Mutta aivan  selvää on,
että jollei  kysymyksessä  olevalle  vedenjakaja-alueelle  rakenneta jotakin
uutta  maakuljetusväylää,  tämän  alueen  luonne  ei  tule  muuttumaan,
vaan  se säilyy jatkuvasti erämaa-alueena ja  sillä olevat metsävarat jää-
vät  käyttämättä.

Kesällä  1953  on  metsähallituksen ja  rautatiehallituksen  yhteistyönä
suoritettu kentällä Maanselän metsärataa koskeva teknillis-taloudellinen
tutkimus.  Tämän  tutkimuksen  tuloksista  mainittakoon,  että  radan  aja-
tellussa vaikutuspiirissä on laskettu ensimmäisen hakkuukierroksen tuot-
tavan  noin  6  milj. kiintokuutiometriä puuta, eli pinomitoiksi ajateltuna
8-9  mi'j.  pinokuutiometriä,  mikä  riittää  takaamaan  tarpeellisen  lii-
kenteen   normaaliraiteiselle   metsäradalle   -   kapearaide   ei  ko.   puu-
määrää   edes   läpäisisikään   -,   vaikka   osa   tästä   määrästä  tulisikin
uitettavaksi,  kuten  luonnolliqta  on.  Hakattava  puumäärä  käsittää  huo-
mattavalta  osalta  arvokasta järeätä  tukkipuuta, jota  alueella  on  sääs-
tyneenä runsain mitoin,  sekä paljon  paperipuuta.  Kuten aina käytäessä
ensimmäisen  kerran käsiksi yli-ikäisiin luonnonmetsiin, kertyy  täälläkin
hakattavaksi erityisen paljon  halkoja, joiden markkinoiminen, ja vastaa-
vasti  metsien  tyydyttävä  käsittely,  ilman  maakuljetusta  ilmeisesti jää
kokonaan  sillc,en.

Maanselän  alueella  odottamassa  olevat  kuljetusongelmat  näyttävät
siis olevan sitä suuruusluokkaa,  että  niiden  ratkaiseminen  vaatii rauta-
tien rakentamista.  Vaihtoehtona  on  tietenkin maantien,  tai paremmin-
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kin sanottuna  tjeverkoston  rakentaminen.  Se voisi  tapahtua kahta pää-
iinjaa   noudattamalla:

a)   rakennetaan  hyvä  valtamaantie  si]le  kohdalle,  johon  mainittu
ratasuunta nyt on ajateltu, sekä sitä täydentämään suurin piiitein samat
»imutiet»,  mitkä rautatienkin kahta puolta vaaditaan,  tai

b)   täydennetään  alueen  maantieverkostoa  ylipäänsä  riittävän   taa-

jaksi, ja puut ohjataan  eri  teitä pitkin  olemassa  oleville pääuittoväylille
Pielisen ja  Oulun  vesistöjen  yhteyteen,  tai jo  oleville asemille  rataosalla
Lieksa ~ Sotkamo.

F.dellisen  vaihtoehdon  mukaan   ratkaisu  johtaisi  siihen,   että  pää-
asiassa  Maanselän  aseman  kohdalle  ke.rtyisi  erittäin  suuri  ja keskitctty

puutavaraliikenne, jonka  hoitaminen  edellyttäisi  laajoja  ratapihajärjes-
telyjä,  varastoalueita,  nostureita  yms.,  mikä kaikki vaatisi huomattavia

pääomia ja johtaisi useihin vaikeasti  ratkaistaviin ongelmiin.
Toisen vaihtoehdon mukaan ohjelma r)äyttää sikäli vähemmän käyt-

töldpoiselta, että s€n mukaan jouduttaisiin entistä enemmän riippuvai-
seksi  Oulujoen ja  Pielisen  vesistöjen  latvaosista, jotka jo  nykyisillä  puu-
määrillä  tunnetaan  eräinä  maan  kaikkein  hankalimpina  uittoväylinä.
Tärkeä  näkökohta  on,  että  rataosalla  Lieksa-Sotkamo  ovat  ascmiin
liittyvät   puutavaran   kuomaus-  ja   varastoimismahdollisuudet  jo  riyt

jokseenkin   loppuun   käytett}'jä  niihin   lähiympäristöstä   suuntautuvan
autoliikenteen pohjalla. Lisäksi tämän rataosan länsipuolellakin on suu-
ria säästyneitä metsäalueita, valtiollekin kuuluvia, joihin nähden ainoana
kuljetusongelmien   ratkaisuna   on   asemille  johtavan   autot]everkoston
rakentaminen.  Yksistään  radan   länsipuolen   ohjelma  tulee  luultavasti
edeuyttämään  mainittujen  asemien  laajentamista.

Kaikkein  tärkeimpänä ratkaisuun  vaikuttavana  seikkana  on kuiten-
kin  pidettävä  sitä,  että  etäisyydet  Kuhmon  p€rukoil]a  oleville  laajoille
metsäalueille  muodostuvat niin pitkiksi  -ovatpa ne melkoisesti yli  100
km:kin   -   että  matkat  ylittävät  autokuljetuksen   laskettavissa   olevat
mahdollisuudet.

Maanselän  metsärataa  koskevat  suunnitelmat  eivät  edellytä  tämän
radan   rakentamista   varsinaiseksi   rautatieksi,   vaan   radasta   tulisi   ns.
metsärata, jonka rakentaminen ja liikennöiminen tapahtuisi metsähalli-
tuksen  työmaatoiminnan  puitteissa  samaan  tapaan,  kuin  mitä  metsä-
hallitus jo  aikaisemmin  on  tehnyt  Keski-Pohjanmaalla  olevan  Eskolan
metsäradan  ja  Suojärven  rataan  aikanaan  liittyneen  Piitsjoen  mctsä-
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radan  suhteen.  Molemmat  mainitut  yritykset  ovat  tosin  olleet  kapca-
raitc,isia,  mutta niiden suhteen  saa,vutetut kokemukset viittaavat siihcn,
että  metsäratajärjestelmä  Maanselän  riittävän  suurissa  olosuhteissa  voi
olla  juuri  oikea  ratkaisu.  Normaali  raideleveys  ei  si,iään  paljoakaan
muuta asiaa, se tekee vain usean ratkaisun helpommaksi.

Tämän  mukaisesti  rautatie  rakennettaisiin jyrkemmillä  nousuilla ja
kaarte;lla   kuin   rautatiemme   yleensä,  jolloin  kustannukset  alenisivat.
Ratapölkyt saataisiin paikan päältä, kiskoinä kelpaisivat käytetyt kiskot.
Asemia sanan varsinaisessa mielessä  ei tulisi, vaan matkayksikkönä olisi
ns. kämpänväli. Tällaiset, noin 10 km:n etäisyyksille toisistaan rakemet-
tavat   kämppäyhdyskunnat   muodostuisivat   keskuksiksi,   joista   käsin
samalla  työvoimalla vuoron perään suoritettaisiin esiintyvät työt,  kuten
radan  rakentaminen ja  kunnossapito,  puutavaran  kuormaus,  hakkuu-
työt, metsänhoitotyöt jne. Tällä tavalla näyttää olevan mahdollista val-
mistaa  työvoimalle  ympärivuotinen  täystyöllisyys.

F,rittäin mielenkiintoinen  on  kysymys  siitä,  millaiseksi  tällaiser)  mil-
tei asumattoman erämaa-alueen yhteiskunnalliset olot tulisivat muodos-
tumaan. Voidaan ensinnäkin lähteä siitä, että näin suuri alue on säilynyt
meidän  päiviimme  saakka  erämaana  ennen  kaikkea  sen  vuoksi,  että
maat  ovat  viljelysmahdollisuuksicn  puolesta  erittäin  karuja,  vaikka  ne
metsämaina ovatkin varsin tyydyttäviä, jopa hyviäkin. Alueen nykyisen
asutuksen piirjstä siis  tuskin  voidaan  odottaa  saatavan  tarvittavaa  työ-
voimaa. Myöskään ympäröivät kunnat eivät, sen enempää Pielisen kuin
Sotkamon -Kuhmonkaan puolella,  tarjoa sanottavaa liikaväestöä, joka
tältä   erämaavyöhykkeeltä   lähtisi   itselleen   ansiota   hakemaan.   Tässä
suhteessa  Maanselän  alue  on  jotakin  aivan  toista  k.iin  esjm.  Keski-
Pohjanmaan väkirikkaitten pitäjien välimaille erämaaksi jäänyt Eskolan
metsäradan  koskettama  alue, joka  nyt  onkin  pääasiassa  käytetty  asu-
tukseen.

Aivan  selvää  on,  että metsäradan  rakentamisessa ja  hakkuutoimin-
nan  alulle  saattamisessa  on  noudatettava  tavanmukaista  kämppä-  tai

parakkityyliä  ja   koetettava   toimia   siten,   että   työnhaluisia   verraten
etäältä  ohjataan  tänne.  Mahdollisuudet  tässä suhteessa  eivät  ole  aivan
vähäiset.   On  totuttu  sijhen;   että  vaTsinkin  Pohjois-Karjalan  puolelta
tulijoita  on  erämaatyömaille  sangen  etäisistä  pitäjistä  saakka.  Mutta
tulevaisuutta  ajatellen  on  nähtävä  sellaincn  mahdollisuus,  että  Maan-
selän  metsäradan  piirissä  lähdettäisiin  toteuttamaan  nykyisestä  poik-
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keavaa  metsätyömiesasutusta.  Ratkaisu  voisi  tällöin  kulkea  sitä  linjaa,
että  sopiville  etäisyyksille  toisistaan  luotaisiin  radan  liikennepaikkojen

ympärille  metsätyömieskyliä, jotka  olisivat  niin  suuria,  että  ne voisivat
ylläpitää  kauppoja,   kouluja  jne.   Täältä  käsin   työväki  kuljetettaisiin
aamulla  sinne,  niissä  työt  ovat  käynnissä,  ja  illalla  taas  kotiin.  Tähän
ratkaisuunhan  monin  paikoin  muualla  maailmassa  on jo  menty.  Täl-
laisen  ajatuksen  välttämättömänä  lähtökohtana  on   tietenkin  ympäri-
vuotinen  täystyöllisyys, ja juuri  siihen  näyttäisi  ol€van  hyvjä  mahdolli-
suuksia  edcllä  esitetyn  kaavailun  pohjalla.

Selvästi  piirtyy  tästä  hahmottelusta  esille  myöskin  välttämättömyys

järjestää sekä kuljetuspuoli  että metsissä  suoritettavat  työt saman  yhte-
näisen johdon  alaisiksi.  Metsätöistä puheen ollen on tähdennettävä sitä,
että  kysymyksessä  olevien  yli-ikäisten  hakkaamattomien  metsierj  kun-
nostaminen  tulee  vaatimaan  hyvin  huomattavan  määrän  metsänhoito-
työtä,  jonka  suoritus  tärkeällä  tavalla  tulee  täydentämään  mahdolli-
suuksia   työllisyyden   tasaiseksi   hoitamiseksi.   Tähän   mahdollisuuteen
on valtion metsätaloudessa toistaiseksi voitu kiinnittää aivan liian vähän
huomiota.

Tärkeätä  olisi  nyt,  että  Maanseläii  ratahanke voitaisiin  panrÅa  pian
alulle.  Huonoa  aikaa olisi täälläkin  käytettävä  hyväksi,  niin  että aikojen

parantuessa tuotanto olisi käynnissä.  Hallitus onkin vuoden  1954 meno-
arvioesity.kscssä varannut määrärahan - tosin vaatimattoman  - Maan-
selän  metsäradan rakentamisen aloittamista varten.

Hyvin luultavana voidaan pitää, että nousee esille paikallisia voimia,

jotka  eivät  ole  tyytyväisiä  Maanselän  metsäradan  rakentamisceii,  vaan
toivovat,   että   oikea   rautatie   vanhaan   tyyliin   rakennettaisiin   väylien
varsia  seuraten  kirkonkylästä  toiseen.  Tätä  periaatetta  noudattamalla
tuskin kuitenkaan saadaan helpotusta sellaisen kuin Maanselän syrjäisen
alueen   metsätaloudellisiin   ongelmiin.   Millaiseksi   tuollaisen   hakattuja
väylänvarsia   seurailevan   rautatien   kannattavaisuus   muodostuisi,  jää
kyseenalaiseksi. Maanselän rata,  ainakin edellä kuvailtuna metsäratana,
näyttää  tiedossa  olevien  tosiasioiden  nojalla sangen  taatulta  yritykseltä.

Muita  syrjäseutuja.

Maanselän  alue ja  metsärata  on  tässä  esitetty  esimerkkinä  ta()auk-
sista, joita valtion metsätalouden piirissä nykyoloissa löydetään muitakin.
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Kuhmon  ja   Suomussalmen   reittien  välimailla   on   huonomenekkinen
vedenjakaja-alue,  jonka  metsävarat  ovat  sangen  runsaat.   Puolangan,
Hyrynsalmen ja Suomussalmen suunnalla on laajoja metsäalueita, joilla
hakkuutoiminta  on  ollut vähäistä.  Kuusamon-Posion  alue, jossa  tosin
valtion  omistus  tulee  supistumaan  vaatimactomaksi,  käsittää  vesistön,

joka  purkautuu  itärajan  ylitse.  Kuljetusvaikeudet  tältä  alueelta  ovat
tästä  syystä jo  kauan  herättäneet  huomiota.  Samanlaisia  ves;stöalueita
tapaamme pohjoisempana  Sallan,  Savukosken ja  lnarin pitäjissä.  Myös
maan  eteläpuoliskossa  on  vedenjakajilla  ja  itärajalla  hyvinkin  säästy-
neitä  erämaametsiä.

Tuollaiset  sydänmaa-alueet  ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia.
Pohjoista  kohti  mentäessä  vähenevät  tuotantomahdollisuudet,  samalla
kun  kustannuksiin vaikuttavien  tekijöiden  merkitys  kasvaa.  Erämaihin
käsiksi käyminen  on  sen  vuoksi  toimitettava järkev'ästi.

Kuljetusmahdollisuuksien  kehittäminen   jäljellä   oleville   syrjäisille
alueillemme  on  käsitettävä  eräänlaiseksi  kansalliseksi  kertatehtäväksi.
Käytettävissämme  olleiden  mahdollisuuksien  puitteissa  olisi  se  oikeas-
taan pitänyt voida suorittaa jo  tätä ennen.  Tehtävän loppuun viemistä
ovat  kuitenkin  monet  tekijät  hidastuttaneet, joista  tuskin  mikään  enää
on   ratkaisevalla   painollä   vaikuttamassa.   Näillä   alueilla   odottamassa
olevat,   hakkuuta  kaipaavat  metsävarat  ovat  rinnastettavissa  malmi-
varoihin,  joiden  olemassaolo  tiedetään,  mutta joiden  hyväks]käyttöön
ei  ole ryhdytty.  Mutta  kaivoksiin  verrattuina metsävaroilla  on  se  erin-
omainen ominaisuus, että ne eivät lopu, vaan oikein käsiteltyinä ne yllä-

pitävät jatkuvaa ja yhä nousevaa tuotantoa.

Työuoimakysymys.

Valtionmetsien   työvoimakysymys   on   tulevaisuutta   ajatellen   eräs
keskeisimpiä  ongelmia,  jota  ehkä  on  paikallaan  käsitellå  hieman  laa-

jemmin edellä esitettyjen viittauksien lisäksi.
Paljon   on   puhuttu   maalta   muutosta.   Metsätyömailla   on   usein

saatu todeta työväen puutetta samanaikaisesti, kun muualla maassa on
ollut  työttömyyttä.  Havaintojen tekjjät ovat panneet merkille mm.  sel-
laisen huolestuttavan seikan, että  hakkuumiesten keski-ikä on ollut nou-
semaan päin ja että täydennystä nuoresta päästä tähän ammattikuntaan
siis ei enää ole tullut samalla tavalla kuin aikaisemmin.

3
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Kysyttäneen, eikö laajastj harjoitettu asutustoiminta ole ollut omiaan
lisäämään metsätyöväen saantia? Hevostyövoiman osalfa tähän voidaan
empimättä vastata myöntävästi. Hevostyövoimaa ei ole ollut ainoastaan
riittävästi,  vaan  ylitarjonta  tällä  alalla  on  ollut  yleistä.  Mutta  näyttää
siltä,  että  metsätöitten  suoritukselle  ylen  tärkeitten jalkamiestcn  saanti
ej  ole parantunut, vaah  on käynyt entistä niukemmaksi.  Näin  varsinkin
kun  on  kysymyq sulan  maan  aikana  suoritettavista,  mctsätöistä.

Näiden  ilmiöiden  selityksiä  ei  tarvitse  etsiä  kaukaa.  Sydänmaitten
asutustoiminta on pääasiallisesti noudattaiiut viljelystjlalinjaa, ja tällöin
on  luonnollista,  että jalkamic,hille  on   tarjolla  maataloustyötä keväästä
syksyyn. Siihen, että asutustoim;nta on kulkenut ensi kädessä tätä linjaa,
on  taas osaltaan varmasti johdattanut vanha kokemus sijtä epävarmuu-
desta,  mikä  metsätöihin  aina  on  pyrkinyt  liittymään.  Metsätyöt  ovat
vuodenaikoihin   nähden   olleet   kausiluonteisia, ja   niiden   runsaus   on
lisäksj  läheisesti  riippunut  puutavaramarkkinoiden  tjlasta.  Jollei  tavan-
mukaisia  metsätöitä  ole  voitu  teettää,   on   työvoima  muitta  mutkitta

jäänyt  vaille  ansiota.  Tällaisen  tilanteen  varalta  on  oma  viljelmä  sieltä
saatavine peruselatuksineen näyttänyt sang.en tavoiteltavalta.

Toisena  vaikuttimena  on  epäilemättä  ollut  työmailla  se  ero,  mikä

yhteiskunnallisessa    mielessä   on    ollut   jalkamiesten   ja    hevosmiesten
välillä.  Vanhan  tavan  mukaan  on  hevosmies  tukkityömailla  palkannut

jalkamiehen  itselleen  apulaiseksi ja  siten  esiintynyt  pienenä  työnanta-
jana.  Oma  viljelmä,  joka  on  taannut  hevosenpitomahdollisuuden,  on
näissä  oloissa  monelle  jalkamiehelle  näyttänyt  juuri  siltä  tavoitteelta,

johon  kannattaa  pyrkiä.  Tätä  taustaa  vastaan  osaltaan  ymmärretään
edellä mainittu ilmiö, hevostyön ylitarjonta ja jalkamiesten puute.

Tulevaisuutta  kaavailtaessa  on  ilmeisesti  vielä  otettava  huomioon
sekin  todennäköisyys,  että moottorointi yhä tulee menemään eteenpäin

ja hevostyö vasta,avasti taantumaan. Mahdollisena voidaan pitää sjtäkin,
että  tavalliset  viljelmillä  käytettävät  traktorit  kehittyvät  niin  pitkälle,
että  hevosille  vielä  nyt  kuuluvat  m€tsätyöt  edullisemmin  voidaan  suo-
rittaa  niillä ja  että  hevosen  pito  myös  pientiloilla  silloin  siirtyy  histo-
riaan. Toistaiseksi tämä kehitys on vielä alullaan, ainakin maamme syvä-
1umisia,  vaikeamaastoisia ja  laajalti  suopohjaisia  metsäalueita  ajatellen,
mutta kehityksen suunta lihastyöstä moottoreihin lienee riidaton.

Kun   palataan   ajattelemaan   metsätalouden   harjoittamista   syrjä-
seuduilla, on  tultava  siihen, että  metsätyöväen ja  nimenomaisesti jalka-
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miesten  kysymykselle  on  välttämättä  onnistuttava  löytämään  kestävä
ratkaisu.   Ensimmäisenä   lähtökohtana   on   tällöin   ilmeisesti  pidettävä
sitä,  että  metsätyöllä  saavutettavissa  oleva  elintaso  ei  saa  ajan  oloon

jäädä  alhaisemmaksi  kuin  se, mikä  muualla  maassa ja  toisissa  amma-
teissa  on  tarjolla.  On valaisevaa palauttaa  mieleen ne  olot, joista  käsin
-  pientiloilta ja maaseudun vähäväkisten piiristä  -  työvoima metsiin

lähtee, sekä ajatella niitä J.tsessään hyvin varustettuja kämppiä ja parak-
keja,  mutta  kuitenkin  tilapäisasuntoja, joissa se suuren osdn  elämästään

joutuu viettämään etäällä kodistaja perheestä. Toisaalta voidaan ajatella
niitä olosuhteita, joita nykyaikainen teollisuus aivan luonnollisena asjana
luo  väelleen,  oli  kysymys  mistä  teollisuudesta  hyvänsä.  Metsätalouden
on ilmeisesti varustauduttava ottamaan pitkä askel, jollei kilpailussa työ-
voimasta haluta jäädä tappiolle.  Aivan  ajankohtaisena  ilmiönä on,  että
keskiansiot metsätyössä nykyisin jäävät alle niiden ansioiden, joita useat
muut  alat   työntekijöille   tarjoavat.  Tällöin  on  vielä  muistettava,  että
metsätyö kuuluu kovimpiin ja karuimpiin työmuotoihin.

Metsätyömiehen   etu   vaatii   ympärivuotista   työllisyyttä,  ja  metsä-
talous  taas  ei  voi  saada  kaikkia  töitään  tehdyksi  ilman  sitä. Yhtälön

pitäisi näin ollen  tältä osalta olla helposti yhteen sovitettavissa.  Käytän-
nössä  näin  ei kuitenkaan  ole  tapahtunut.  Sellaisella  suuryrittäjällä kuin
valtiolla   pitäisi   kuitenkin   olla   tähän   täydet   mahdollisuudet,   mutta

yhdellä    nimenomaisella    edellytyksellä:    metsänhoitotöitä   ja    tiettyjä
perusparannuksia on voitava riittävässä määrin suorjttaa ja niitä varten
on  oltava  käytettävissä varoja  njin  runsaasti,  että puutavaran  hakkuun

ja   ajoon   liittyvät   vaihtelut   joustavasti   voidaan   saada  tasoitetuiksi.
Valitettavasti  metsätaloudellinen  ajattelumme  tähän  asti  on  ollut  siksi
alkeellista,  ettei metsänhoito-  yms.  töitä  ole kyetty käyttämään  hyväksi
tässä   mielessä   muuta   kuin   aivan   nimeksi,   vahingoksi  tietysti   ennen
kaikkea tulevallc metsätaloustuotannolle. Niin kauan kuin valtion metsä-

talous  on   budjettiin  sidottua  momenttitaloutta,  ei  tällaisessa  perusta-
vassa  näkökohdassa  luultavasti  koskaan  päästäkään  tyydyttävään  rat-
kaisuun.

Puhuttaessa  edellä Maanselän  radasta  on kaavailtu  erästä ratkaisua
metsätyöväen ja  nimenomaisesti jalkamiesten  ongelmaan.  Tämä  ajatus
ei suinkaan ole uusi. 0lisi aihetta saada enemmän kokemusta tällaisesta
ratkaisusta meidän oloissamme.



444                                                                                  N.   A.   OsARA

Voltion Puun m}!yrinit mark`kinoiden ovauksena.

Valtionmetsistä  hakattu  puumäärä  on  vuosittain  noin   5--6  milj.
k-m3,  eli  pyörein  luvuin   15  °/o  metsiemme koko hakkuumäärästä.  Kun
valtionmetsien  kohdalla  ei  ole  olemassa  kotitarvekäyttöä,   vaan  koko
hakattu   puumäärä   mahdollisuuksien   mukaan  joudutaan   markkinoi-
maan,   on   valtionmetsien   merkitys  markkinapuun   tuotannossa   äsken
mainittua  prosenttia  korkeampi,  20  %:n  vaiheilla.

Puutavaran   myyminen   valtionmetsistä   toimjtetaan   osaksi   tunne-
tuksi   tullutta   huutokauppamenettelyä  noudattamalla,   osaksi  julkaise-
malla   myyntiluetteloita,  joiden  sisältämistä   eristä  pyydetään   määrä-
aikaan  mennessä suljettuja  tarjouksia.  Melko  paljon  tavaraa joudutaan
myös myymään tavallista neuvottelutietä noudattamalla.

Valtion   puuhuutokaupoilla,  jotka   ovat   alkaneet   1860-luvulla,   on

perinnäiscsti sangen huomattava asema meidän  puutaloudessamme.  Ne
ovat  muodostuneet  eräänlaisiksi  puunhinnan  vuotuisiksi  noteeraustilai-
suuksiksi,ja  sellaisina   ne   ihmeen   sitkeästi   ovat   säilyttänec,t   asemansa
siitä  huolimatta,  että  olosuhteet  vuosien  kuluessa  monella  tavalla  ovat
muuttuneet.  Poikkeuksellisissa oloissa on  huutokauppamenettelystä aika
ajoin.jouduttu  luopumaan,  varsinkin  viime sotien  aikana  puunhintojen
ollessa  säännösteltyinä, mutta sen jälkeen  on  huutoka`ippojen  pitämistä
monelta  taholta jälleen  toivottu.  Niistä on  ainespuun  ostokautta  varten

jatkuvasti katsottu saatavan välttämätön lähtölaukaus.
Tämän  lähtölaukauksen   odottaminen   nimenomaan  valtionmetsien

puun  myynneistä  on  oikeastaan  melko  luonnotonta.  Varsir]kin  sen jäl-
keen  kun  pääosa   edullisesti  sijaitsevia  valtionmaita  on  jouduttu   luo-
vuttamaan  erilaisten  asutustoimenpiteitten  yhteydcssä  yksit).iseen  omis-
tukseen,  on  valtionmaiden  sijainti  entistäkiii.  syijäisempi.   Valaisevana
lukuna  on,   että  valtionmaitten  yhteenlasketusta  pinta-alasta  nykyisin
sijaitsee yli 90  °/o  Oulun ja Lapin lääneissä.

Näin  ollen  on  selvää,  että  paljon  puhutut  nolla-alueet  ensi  kädessä
ovat juuri  valtion  omistamia  maita.  Nolla-alueillahan  tarkoitetaan  sel-
laisia metsäalueita, joilta käsin toimitettavan puun hakkuu-, ajo-, kauko-
kuljetus-   ym.   kustannuksc,t   nousevat   korkeammiksi   kuin   vientisata-
massa,   teollisuuslaitoksessa   tai   muissa   kulutuspisteissä   saatava   hinta.
Itse  puuaineelle  ei jää  mitään  hintaa  tai  muodostuu  pcräti  ns.  nega-
tiivinen   kantohinta.    Professori  J,3.Å!oncn  on   laskenut,   että  nolla-alueet



ERÄiTÄ   VALTION   METSÅTALOUDEN   0NGELMIA   jA   TAV0ITTEITA                          445

vuonna  1949 ovat käsittäneet n. 5 milj. ha metsämaataja että niillä oleva

puusto  on  n.  230  milj.  k-m3  (eli  enemmän  kuin  mitä  menetettiin  rau-
hanteossa).  Sen  jälkeisinä  huippusuhdanteen  vuosina  tämä  ala  epäile-
mättä on  ollut vähäisempi,  mutta nykyisin se varmaankin  on  suurempi
kuin  5  milj.  ha.

Tästä johtuu,  että juuri  valtionmetsistä  tarjottavien  puucrien  kus-
tannuksc`t muodostuvat korkeiksi ja  että itse puuaineen  hinta  -  kanto-
hinta  -jää vähäiseksi.  Erotus  edullisemmin  sijaitseviir)  metsäalueisiin,

jotka  pääasiassa  ovat  yksityismetsiä,  on  tässä  suhteessa  hyvin  tuntuva.
Kun  on  kysymys  edellä  puheena  olleesta  ostokauden  lähtölaukauk-

sesta, joka  aut.taa  ainespuun  kaupat  käyntiin,  olisi  oikeampaa  hankkia
tarvittavat  perusnoteeraukset  edullisesti  tai  edes  keskimääräisesti  sijait-
sevilta  alueilta,  joissa  työ-,  kuljetus-  ym.  kustannukset  ovat  suhteelli-
sesti  vähäisemmät ja  varmemmin  laskettavissa ja joissa  itse  puun  hin-
nan vaihtelut paremmin tulcvat näkyviin. Valtionmetsien myyntiluette-
loihin  joudutaan  aina  sijoittamaan  huomattava  määrä  sellaisia  nolla-
alueen  liepeillä  olevia  eriä,  joista  mahdollisesti  ei  saada  hyväksyttäviä
tarjouksia ollenkaan.  Edullisilla alueilla  muodostuneen  hintatason tulisi
ulottaa   vaikutustaan   sydänmaita  ja   no]la-alueita   kohti   niin   pitkälle,
kuin   kulloisetkin   olosuhteet   sallivat.   Nykyinen   tapa   käyttää   valtion

puuhuutokauppoja po. lähtölaukauksena merkitsee päinvastaista.
Kun  valtionmetsät suurelta  osalta  ovat  yli-ikäisiä,  ne  sisältävät sekä

mitoiltaan   että   laadultaan   sen   tapaista   puuainetta,  jota   yksityismet-
sistä  harvoin  on  saatavissa.  Tästä  aiheutuvat  laatueroavaisuudet  ovat
vielä omiaan tähdentämään edellä sanottua,  eli siis sitä,  että markkinoi-
den perusnoteerauksen tulisi lähteä sieltä, missä olosuhieetja myös puun
laatu ovat enemmän keskimäärää vastaavat.

Nolla,-a,lueet.

Edellä  on jo  muutamalla  sanalla  puhuttu  nolla-alueista.  Kirjoittaja
on  saanut käytettäväkseen  oheisen  kartan, joka  on  valmistettu  Suomen
Puunjalostusteollisuuden     Keskusliitossa.     Se    valaisee    kaavamaisesti,
mutta  silti  sangen   havainnollisesti,  ])aperipuun  nolla-rajoja.   Kartasta
nähdään,   miten   suureksi   paperipuun   hakkuu-,   ajo-,   kaukokuljetus-

ym.  kustannukset  p-m3  kohti  nousevat  eri  alueilla,  kun   hankjnta  toi-
mitetaan   merenrantatehtaa]le.    Esim.   Jyväskylän   pohjoispuolella   on
1800 markan  alueja  sen  sisällä  vie\ä  2 000  markan  alue.  Jos  Kotkassa
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Kartta   3.  Papcripuun   kanto-
hintojen nolla-rajoja.  Vyöhyk-
keet   osoittavat   kaavamaisesti
niitä  alueita, joilla paperipuu-
ta   mcrenrantatehtaalle    han-
kittaessa  kustannusten summa
ilman      kantohintaa      nousee
1  800,   2  000  ja   2 200   mark-
kaan   p-m3   kohti.
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toimiva  tehdas,  jonka  hankinta-aluetta  mainitut  alue€t  lähinnä  ovat,
katsoo   voivansa   maksaa  paperipuusta  korkeintaan  mk  1800:-/p-m3,
merkitsee  siis  1 800 markan raja  vyöhykettä, jonka  sisällä  paperipuulle
ei enää jää mitään kantohintaa.  Itärajalla ja Pohjois-Suomessa on  2 200
markan  vyöhyke  huomattavan  suuri, ja  tämän  vyöhykkeen  sisälle  voi-
taisiin vielä piirtää 2 400 ja 2 600:kin markan vyöhykkeet.

Tämä  kartta  osaltaan  selittää,  minkä  takia  paperipuun  hankinta
nykyisillä kustannusedellytyksillä  tuottaa vaikeuksia, ja on  käytännössä
mahdollista   ainoastaan    lounais-eteläisillä   alueilla.    Pohjois-Suomessa
Oulunjärven  seutuvilta  ylöspäin  on  valtiovallan  taholta  nähty  välttä-
mättömäksi talvikautta  1953-1954 varten  ryhtyä poikkeuksellisiin  toi-
menpiteisiin, jotta  hakkuut ylipäänsä lähtisivät käyntiin ja jotta näiden
alueiden  työllisyyskysymykset  tältä  osalta  saataisiin  luonnollisimmalla
tavalla   hoidetuiksi.  Kysymyksessä   on   eräänlainen   työttömyysvaroista
maksettava  tuotantopalkkio,  jolla  tietyin  perustein  tasoitetaan  paperi-

puun hankinnan ylikustannukset ja siten ikään kuin siirretään nolla-raja
riittävän etäälle. Menetelmän selostaminen veisi tässä liian paljon aikaa.

Valtion metsätalouden ta,f koitus.

Tieteisopin  mukaan  valtio  on  katsottava  erittäin  sopivaksi  omista-

jaksi ja yrittäjäksi, kun  kysymyksessä on sellainen pitkäjännitteir)en tuo-
tannon ala kuin metsätalous. Puhuttaessa Suomen valtiosta on kuitenkin
otettava huomioon eräitä kokemuksen osoittamia tosiasioita. Ensinnäkin
Suomen valtio omistaa erittäin laajoja metsäalueita, jotka pääasiallisesti
sijaitsevat  syrjäisillä  seuduilla.  Kunnollisen  metsätalouden  harjoittami-
nen  näillä  alueilla  edellyttäisi  laajaa  kuljetusmahdollisuuksien  paran-
tamista.  Tällaiseen  Suomen  valtio  ei  kuitenkaan  ole  ollut  halukas, ja
niin muodoin nuo syrjäseudut ovat säilyneet erämaina, ja valtion metsä-
talous on tältä osalta pysynyt kehittymättömänä. Jos taas jotkin valtion
omistamat metsäaluect ovat sijainneet kuljetusmahdollisuuksiin nähden
edullisesti,  nämä on toistuvien asutusohjelmien  puitteissa jaettu  yksityi-
sille, ja valtion metsätalouden harjoittaminen siis  tältä osalta lopetettu.]

1   Mainittakoon, että  v:n  lgls jälkeen  on  metsähallinnon  alaisista  maista  lopulli-

sesti  siirrctty  yksityismaiksi  1.6  milj.  ha.  Kun  keskeneräiset  toimitukset  arviolta  otc-
taan huomioon, saattaa luku lähivuosina nousta lähellc 2  milj. ha.  Ko. alueiden arvo
on  keskimääräistä  suurempi,  koska  asutukseen  on  otcttu  sekä  laadultaan  että  sijain-
niltaan parhaita alueita.



448                                                                              N.   A.   OsARA

Näitä  kysymyksiä  harkittaessa  joudutaan  panemaan  merkille  eräs
ihmeteltävä tosiasia:  Suomen lainsäädä,nnössä ei missään kunnolla mää-
ritellä,  mikä valtion  metsänomistuksen  todellinen  tarkoitusperä  oikeas-
taan  on.   1886-vuoden  metsälaki jättää  asiat  myöhemmin  annettavien
erikoismääräysten  varaan.  Ehkä  selvin  sanonta  sisältyy  yhä  voimassa
olevan vuoden  1921  metsähallintoasetuksen siihen  kohtaan, jossa metsä-
hallituksen  pääjohtaja  asetetaan  vastuuseen  siitä,  että metsähallituksen
alaista  valtion  omaisuutta  hoidetaan   »huolella  ja  taloudellisesti  tuot-
tavasti».

Ilman  muuta  on joka  tapauksessa  todettava,  että kaikki  säännökset

ja ohjeet aina vuoden  1851  metsäasetuksesta lähtien, jolla metsähallinto
maahamme   ensimmäisessä   muodossaan   perustettiin,   rakentuvat   sille

periaatteelle,  että  valtion  metsätalouden  päätehtävänä  on  metsätalou-
dellisen   tuotannon   harjoittaminen  ja   tulojen   hankkiminen   valtiolle.
Tämän  periaatteen  sovellutuksia  löydämme  lukemattomista  hallinnol-
lisista  toimenpiteistä.

Tämän  rinnalla  on  kuitenkin jatkuvasti  kulkenut  toinenkin  ajatus:
Valtion  metsäomaisuuden  tulee  olla jonkinlaisena  yleisenä  asutusmaa-
reservinä.   Tätä  käsjtystä  ei  tiettävästi  ole  puettu  sanoiksi  mihinkään
lakiin,  mutta  asia  ilmenee  monella  tavalla.  »Valtionmetsien  asuttami-
nen» tai  »asuttamisen loppuun saattaminen» ovat otsikkoja, jotka viral-
lisista asiakirjoista löytyvät monesta eri yhteydestä.

Tämä  kaksinaisuus  on  seikka, joka jo  kauan  on  heittänyt  varjonsa
valtion  metsätalouden  yli,  varjon,  joka  on  olemassa  tänä  päivänä ja
myös  tulevaisuutta  ajatellen.

Asutuslakeja  säädettäessä   näyttää  ajatuksena   yleensä   olleen,   että
valtion metsäomaisuutta on joko huomattavaan alihintaan tai kokonaan
ilmaiseksi luovutettava sellaiselle väestönosalle, jonka kulloinkin on  kat-
sottu  olevan  näin  annettavan  taloudellisen  tuen  tarpeessa.  Maanhan-
kinta siirtoväelle on tässä yhteydessä tietysti erikoisasemassa.

Ei ole aihetta ryhtyä, arvioimaan sitä,  missä määrin  tämänkaltaisiin
luovutuksiin  on  ollut  todellista  aihetta.  Voidaanhan  lähteä  siitä,  että
clämme kansanvaltaisessa maassa, ja kun  eduskunta  on  tällaisiin luovu-
tuksiin  johtavia   lakeja  säätänyt,   niin   asian  pitäisi  sillä  olla  loppuun
käsitelty.

Lainsäätäjä  ei  kuitenkaan  ole  peruuttanut  valtion  omalle  metsä-
hallinnolle  uskotiua  tehtävää  seistä valtion  metsäomaisuuden  vartijana
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ja  toimia  niin,  että  valtion  kukkaro  hyötyy  tai  ettei  se  ainakaan  kärsi
vahinkoa.  Tätä  tietä on  asiat johdettu  siihen,  että  metsähallitus ja  sen
virkamiehet   ovat  joutuneet   toimimaan   eräänlaisina  jarruina   asut,us-
lakien  soveltamisessa.  Monilukuisissa  toimituksissa  metsäviranomaisten
on  ollut  pakko,  täyttääkseen  heille  tässä  ominaisuudessa  kuuluvat  vel-
vollisuudet,  esiintyä  ns.  valtion  edun  valvojina,  valittaa,  hakea  purkua
tms.

Tällainen  ristiriitaisuus  ei  suinkaan   ole  o\lut  omiaan   edistämään
valtion   metsätalouden  kehitystä.   Kaikkein   vähimmin   se  on  lisännyt
metsäammattimiesten  viihtymistä  työssään,  joka  muutenkin  on   ollut
suoritettava vaikeissa olosuhteissa ja vähäisellä palkalla. Kun paikallisen
väestön  sympatiat  useinkin  ovat  olleet  yksipuolisesti  asutustoimenpitei-
den  puolella,  ei  tilanne  ole  ollut  omiaan  lisäämään  myöskään  metsä-
viranomaisten suosiota toimialueillaan.

LoPPusomat.

Edellä käsitellyt ongelmat eivät kaikki ole yksistään  valtion harjoit-
tamaan metsätalouteen liittyviä, vaan ne ovat eräiltä osiltaan metsätalou-
temme yleisiä pulmakysymyksiä. 0len koettanut kosketella niitä lähinnä
siitä  näkökulmasta,  mikä  valtion  metsätaloudelle  leimaa  antavien  syr-

jäseutujen kannalta  on  näyttänyt  tärkeältä.  Ainakin yksi seikka  on  toi-
vottavasti  esjtyksestäni  käynyt  selväksi:  maallamme  on  syrjäisillä  met-
säalueilla  valtava  käyttämättä jätetty  omaisuus,  jonka  kaikinpuolinen
saattaminen  talouselämäämme  palvelemaan  on  muuan  tämän  hetken
keskeisiä   tehtäviämme.   0len   varmasti   vakuuttunut   siitä,   että   tässä

yhtcydessä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi kannattaa ponnistaa ja
että huomattavatkin varojen sijoitukset tälle taholle eivät ole ainoastaan
välttämättömiä,  vaan  myöskin  kannattavia  sijoituksia.

Laaja  kysymys,  jonka  kokonaan  olen  sivuuttanut,   on  metsävaro-

jemme  ja  nykyisen  puunjalostusteollisuutemme  tuotantokyvyn   -   tai
ehkä   paremminkin   sanottuna   raaka-aineen   käyttökyvyn    -   välinen
suhde.  Tahdon  lyhyesti vain  toistaa jo aikaisemminL esittämäni  käsityk-
sen,  että jo  nykyisin  käyttöpijrissä  olevia  metsävaroja  ajatellen  puun-

jalostusteollisuutemme   on   sangen   vahvasti   alimitoitettu.   Jos   raaka-
aineen  tarjonnan  puolelle  vielä lisätään  puheena  olleet  syr:jäiset  mecsä-

1   Vrt.  esim.  Unitas  1/1952.
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alueet  ja   teollisessa   mielessä   huonosti   käytetyt   koiv`umetsämme,   on
meillä  varaa  laajentaa  nimenomaisesti  pienpuuta  käyttävää  teol\isuut-
tamme  (ei  sahausta)  hyvin  paljon.  Muita  todistuskappaleita  luettele-
matta  viittaan  vain  vuodesta vuoteen suure ia jatkuneeseer)  jalostamat-
toman  puun  maasta  vientiin, joka  parina  viime  vuonr]a  on  ollut jopa
samaa suuruusluokkaa kuin koko oman seuuloosatc,ouisuutemme raaka-
aineen  tarve.

Puunjalostusteollisuutemme  riittävä  laajentaminen  tulee  vaatimaan
vieläkin  suurempia  pääomia  kuin  ne,  mitkä  tarvitaan  syrjäseuduilla
o]evien  metsävarojen  liittämiseksi  talouselämän  piiriin.  Yhteen  lasket-
tuina  nämä  kaksi  tehtävää,  joita  monessa  suhteessa  onkin  syytä  käsi-
tellä  yhtcnäisenä  ohjelmana,   tulevat  asettamaan   pääomamarkkinoil-
1emme  vaatimuksia, jotka  erittäin  suuressa  määrjn  ylittävät  sen,  mitä
näiltä markkinoilta sodan jälkeisenä aikana  on  puutalouden  sijoitustoi-
minnan  hyväksi liienr`yt.  Kun jälleenrakennus-,  asutus ` ja  uutisraivaus-
toiminta  alkaa  olla  päätöksessään,  kun  voimalajtoksiakin  on  suuressa
määrin saatu valmiiksi ja  kun  koulujen  yms.  rakentamisessa lienee saa-
vutettu jonkinmojnen  aste,  on  ehkä  mahdollista  odottaa,  että  sijoitus-
toiminnassa  vähitellen   alctaan   kiinnittää   enemmär`   huomiota   niihin
käyttämättä jätettyihin mahdollisuuksiin, joita on olemassa  maallemme
kaikkein  luonnollisimmalla  tuotannon  alalla.


