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PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN NYKY-
NÄKYMIÄ  JA  KEHITYSSUUNTIA.

Kirjoittanut

Antero  Piha.

Kuljetustaive ja kuljetutavat

Maamme metsätalouden nykyinen vuotuinen kuljetustarve on 4 000
milj. kiintokuutiometri-kilometrin suuruusluokkaa. Tämän arvion perus-
tana ovat ne  arvokkaat selvitykset, jotka  Suomen  Puunjalostusteo]lisuu-
den  Keskusliitossa   metsäneuvos  Jczr/  Z,3.73c//o7Tin  johdolla   on   suoritettu
metsäteollisuuden puuraaka-aineen kaukokuljetuksista.  Selvitysten anta-
miin lukuihin on  sitten lisätty keskusliiton ulkopuolella olevan teollisuu-
den ja  vientiin  menevän  puutavaran  sekä  halkojen  ku]jetukset  edellyt-
täen  käytetyt  kuljetustavat ja  keskikuljetusmatkat  samoiksi  kuin  sano-
tussa  tutkimuksessa  lukuun  ottamatta  keskusliiton  ulkopuolella  olevaa
sahateollisuutta, jonka raakapuun osalta keskikuljetusmatka on arvioitu

puolta lyhyemmäksi.
Alussa mainittu kokonaiskuljetustyön määrä vaihtelee tietysti  mark-

kinaolosuhteista  riippuen varsin voimakkaasti.  ~ Markkinapuutavaran
kuljetusten lisäksi myös huoltokuljetukset metsätyömaille sekä kotitarve-

puun   kuljetukset   edustavat   melkoisia   siirtotehtäviä,  jotka   kuitenkin
tarkempien tietojen puuttcessa tässä sivuutetaan vain tällä maininnalla.

Metsäneuvos Lindforsin käytäntöön ottama termi kiintokuutiometri-
kilometri  on  sisällöltään  tietenkin  sama  kuin  yleisesti  käytetty  tonni-
kilometri.  Kun kiintokuutiometri puuta ei  kuljetusvaiheessa paina yhtä
tonnia,   olisi   metsätalouden   kuljetustyö   tonnikilometreissä   lausuttuna
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tuntuvasti  pienempi,  n.  3 000  milj.  tn-km.  Vertauksen  vuoksi  mainitta-
koon,  että rautateiden  koko  tavarankuljetus  on viime vuosina vaihdellut
4000   milj.   tn-km:n   molemmin   puolin.   Tämä   vertaus   antaa   hyvän
kuvan  sen  tehtävän  laajuudesta,  josta  puutavaran  kuljetuksissa  kaiken
kaikkiaan  on  kysymys.

Puutavaran kuljetus metsästä käyttöpaikkoihin tapahtuu  v e s i t s e,
r a u t a t e i t s e  j a   m a a n t e i t s e.   Metsäneuvos   Lindforsin   tilas-
tojen  perusteella  voidaan  sangen  tarkoin  esittää  näiden  eri  kaukokulje-
tustapojen  suhteellinen  merkitys  puutavaran  kuljetuksissa.  Laskettuna
kiintokuutiometri-kilometrejä   osoittavasta   kokonaiskuljetustyön   mää-
rästä   on   vesiteiden   osuudeksi   saatu   hieman   alle   70  °/o,   rautateiden
osuudeksi  20-25  °/o  sekä maantiekuljetusten  osuudeksi  7-8  °/o.  Mutta

jos   sadannesluvut    lasketaan   kuljetuksessa    liikuteltujen   kiintokuutio-
määrien perusteella,  suhteet muuttuvat aivan toisiksi.  Vesitsekuljetusten
osuus supistuujonkin verran alle 50  °/o ja rautatiekuljetusten n.15  °/o :iin,
kun  taas  maantiekuljetusten  osuus  kohoaa  lähes  40  °/o:iin.   Fjro  näissä
sarjoissa johtuu tietenkin kuljetusmatkojen keskipituuden erilaisuudesta :
vesitsekuljetuksissa  se  on  n.  200  km,  rautatiekuljetuksissa  hieman  vielä

pitempi,  mutta  autokuljetuksissa  vain  n.  30  km.
Metsäneuvos  Lindforsin  tilastojen  avulla  ei  kylläkään voi  -  nehän

toistaiseksi  käsittävät  vain  kolme  vuotta  -  lähteä  tekemään johtopää-
telmiä  tulevasta  kehityksestä  po.  suhteessa,  mutta  eräät  piirteet  siinä
näyttävät  ilmeisiltä.   Niihin   palataan  seuraavassa   ryhdyttäessä  vähän

yksityiskohtaisemmin   käsittelemään   kutakin   kaukokuljetustapaa   erik-
seen.  Varsinaisiin lähi- tai metsävaiheen kuljetuksiin, jotka muodostavat
oman,  tosin  monin  tavoin  kaukokuljetuksiin  kytkeytyvän  kysymysryh-
mänsä,  ei  tässä  esityksessä  ole  tarkoitus  puuttua.

Vesitsekuljetus

Maassamme  on  n.  40 000  km sellaisia vesiväyliä, joita  enemmän  tai
vähemmän säännöllisesti käytetään puutavaran uittokuljetukseen. Uitto-
komitean  v.  1952  suorittaman  ns.  uittoväylätiedustelun  mukaan, jonka
eräiden  tulosten  esittämiseen  tässä  selostuksessa  komitea  hyväntahtoi-
sesti  on  antanut  luvan,  sanotusta  määrästä  n.  65  °/o  on joki- ja  puro-
väylää,  loput  hinausväylää.

Runsaasti  haaroittuvana,  pääsuunniltaan   puutavaran  kuljetukselle
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edullisena   sekä   suurimmalta   osalta   tasavirtaisena  ja   tasavetisenäkin
vesiväylästömme   muodostaa  luonnollisen, juuri  puutavaralle  soveliaan
kuljetustien,  .jonka   ominaisu`iksiin   lisäksi   kuuluu,   että   veden   virtaus
antaa suuren osan  tarvittavaa  »käyttövoimaa» ja että veden keventävä
vaikutus  helpottaa  tavaran  käsittelyä.  Uitto  onkin  puutavaran  halvin
kuljetustapa, joskaan  ero  pitkiin  rautatiekuljetuksiin  ei  ole  kovin  suuri.
-   Uittokuljetuksen   heikkouksia   taas.  ovat   hitaus   siitä   aiheutuvine

korkokuluineen,    uppoamishukka,    kevät[ulvien    oikullisuus    varsinkin

pienemmillä joki-ja  puroväylillä,  vesien jääiymisestä johtuva  kuljetus-
kauden  lyhyys,  eräiden  puulajien ja  puutavaralajien soveltumattomuus
uitettaviksi  sekä  kalliin  erotteluvaiheen  syntyminen  puutavaran  kulje-
tukseen.   Luonnontilaiset  väylät  vaativat  myös  usein  työtä  ja  kustan-
nuksia  runsaasti  ennen  kuin  uitot niissäsaadaan tyydyttävästisujumaan.

Uittoväylätiedustelun  mukaan  on väyliemme  kapasiteetiksi  arvioitu
15.8  milj.  k-m3,  mitä  luokkaa  olevia  määriä  todella  eräinä  1930-luvun
vuosina uitettiinkin.  Viime vuosina tästä kapasiteetista on ollut käytössä
vain  70  °/o  molemmin  puolin  vaihteleva  osa.

Uittotoiminnassa  on  viime aikoina ollut  havaittavissa  eräitä  mielen-
kiintoisia  kehityspiirteitä.   Ensimmäiseksi  mainittakoon  määrätietoinen

pyrkimys     nippu-uittoon,    jolla     tarkoitetaan    puutavaran    yhdistä-
mistä   suuriksi,  5~20   p-m3  sisältäviksi   kiinteiksi   nipuiksi jossain  ylä-
vesillä  ja   tavaran   edelleen   kuljettamista   tällaisista   nipuista   kootuissa
»tookeissa».  Tässä  suhteessa  on jo  päästy  niin  pitkälle,  että  avolautat
ovat selkävesiltä miltei tyystin hävinneet, mutta väylien matalat kohdat,
kosket,  voimalaitokset jne.  estävät  monin  paikoin  menetelmän  sovelta-
misen.  Tarvitaan ruoppauksia, väylänoikaisuja, nippunostureita, nippu-
sulkuja  ja  ylivientilaitoksia  ennen  kuin  päästään  siihen  päämäärään,
että   pitemmilläkin  sekareiteillä   kerran   niputettu   tavara  sellaisenaan,
nippuja  välillä  purkamatta,  voidaan  kuljettaa  väylän  latvoilta  määrä-

paikkaansa.   M.enete]män   edut  ovat   ilmeiset.   Se  on   halpa  ja  nopea,
uppohukka jää  hyvin  vähäiseksi,  puun  kuorinnalta metsävaiheen työnä
sekä  kalliilta  kappale-erotteluilta  vältytään jne.  Tätä  kehitystä  on  siis
syytä tehokkaasti viedä eteenpäin.  Eräissä tapauksissa se käynee suoras-
taan välttämättömäksi. ~ Samaan päämäärään, uittokappaleen suuren-
tamiseen,  tähtää myös paperipuun ja muunkin pientavaran uittaminen

pitkinä  rankoina,  mikä  sekin  lisäksi  on  omansa  vähentämään  metsä-
vaiheen  työn  tarvetta.
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Toiseksi    on    mainittava    uittokaluston    uudistuminen.    Nykyisissä
oloissa  ovat  vanhat  höyrykäyttöiset  hinaaja-alukset  käyneet  auttamat-
tomasti  epätaloudellisiksi  ja  ne  joudutaanvähitellen   korvaamaan   pie-
ni]lä   mutta    sitkeillä    dieselkäyttöisillä     moottoriveneillä.    Työvoiman
säästöön    pyritään  myös  erilaisin  konein  ja  laittein.  Tämäkin  kehitys
vaatii runsaasti investointeja,  mutta  se  on  taloudellisen  pakon sanelema.

Edelleen  on  kehityksessä  nähtävissä  pyrkimys  lopettaa  uitto  koko-
naan  huonoissa  uittoväylissä, jotka  ovat  sekä  kalliita  että  yllätyksellisiä.
Uitto  korvataan  tällöin  autokuljetuksella,  jota  käyttäen  tavara  sitten
viedään  joko   suoraan   käyttöpaikalle,   rautatieasemalle   tai   -   kuten
usein  tapahtuu  - uiton  haltuun  alempana  vesistöllä.  Pohjanmaalla  on

jouduttu   turvautumaan   autokuljetukseen   suurelta   osalta   sen   vuoksi>
että  sikäläisten jokien  uittokelpoisuutta  on olennaiscsti  heikennetty  per-
kauksin, jotka on tehty yksinomaan maataloudellisia näkökohtia silmällä

pitäenja uiton tarpeet kokonaan unohtaen. -Po. kehitystä, jota metsä-
autoteiden    rakennustekniikan    edistyminen    on    voimakkaasti    vicnyt
eteenpäin,  on  epäilemättä  pidettävä  oikeana,  mutta  liioitteluun, jonka
seurauksena  olisi  uittoväylien  rappioituminen  laajemmassa  mitassa,   ei
tässäkään  suhteessa  ole  syytä  mennä.

Vain  noin  puolet  uittoväylistä  voidaan katsoa  olevan  täysin  tyydyt-
tävässä,  nykyisen  uittotekniikan  edellyttämässä  kunnossa,  mutta  toinen

puoli  vaatisi  suurempia  tai  pienempiä  kunnostustoimenpiteitä.   Uitto-
komitean   uittoväylätiedustelun   mukaan   tähän   tarvittaisiin   v:n   1952
kustannustason  perusteella  laskien  n.  3.1  mrd.  mk  10  lähimmän vuoden
aikana   ynnä lisäksi  n.  600  milj.  mk siii`tolaitteisiin,  erotteluihinja nipu-
tuslaitteisiin.  Rahan  arvo  on  tänään jo  toinen ja  toinen  on  epäilemättä
monessa  tapauksessa  käsitys  siitä,  mitä  väylää  kannattaa  kunnostaa  ja
miten.  Joka   tapauksessa   kysymys   on   melkoisista  summista,   mutta   ei
kuitenkaan  niin  suurista,   että  ne  ylittäisivät  taloutemme  kantokyvyn.
Ne  jäävät  myös  suhteel]isen  vaatimattomiksi  verrattuina  niihin  raha-
määriin, joiia  maakuljetusten kehittäminen näyttää vaativan.

Edellä  oleviin  lukuihin  eivät  vielä  sisälly  kanavien  peruskorjaukset
nykyistä liikennettä vastaavaan kuntoon eivätkä uusien  kanavien raken-
tamiset.   Näissä   suhteissa   lienee   runsaastikin   suunnitelmia   valmiina.
Uiton kannalta ovat tärkeimpiä eräät uutta,  nippukuljetuksen edellyttä-
mää tyyppiä olevat uittosulut. Paljon on keskusteltu myös suurten vesistö-
altaiden   sekä   näiden   ja   Suomenlahden   välisistä   kanava}'hteyksistä.
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Käsitykset kanavien tarpeellisuudestaja sopivuudesta nykyaikaista liiken-
nettä  a.jatellen   saattavat  olla   hyvinkin   ristiriitaiset,   mutta   uitto   niitä

.joka  tapauksessa  monissa  kohdin  tarvitsee.
Kaikkien     niiden     toimenpiteiden      rahoittaminen,     joita      uitto-

toiminnan   kehittäminen   ilmeisesti   vaatii,    on   suurta   luokkaa   oleva

probleema.   Uittajien  omat  varat  eivät  siihen  näytä  riittävän,  ja  osa
toimenpiteitä   onkin   luonteeltaan   sellaisia,   että   ne   kuuluvat   valtion
suoritettaviin.  Vuosien  kuluessa  valtio  on  käyttänyt  melkoisesti  varoja

po.  tarkoituksiin.  Ns.   Pohjois-Suomen  miljardista  tuli  uittoväylätöiden
osalle  lähes  puolet  (452  mmk).  Myös  työttömyysvaroja  on  niihin  osoi-
tettu   huomattavia   määriä,  i]ittokomitean   hankkiman  tilaston  mukaan
vv.  1949~55  yhteensä  yli  puolitoista  miljardia  markkaa,  pääasiallisesti
Pohjois-Suomen jokien  perkauksiin.

On  edellytettävä,  että  valtio  edelleenkin jatkaa  uittoväylien  perus-

parannusten  rahoittamista.  Ne  tuntuvat melko  hyvin soveltuvan työttö-
myystöiksikin,   mutta   myös   suoranaiset   budjettivarat   ovat   tiettyihin
kohteisiin  tarpeen.  Erilaisen  kaluston  hankintaan  tarvittavat  huomatta-
vat   summat   taas   kuuluvat   uittajain   (uittoyhdistysten)   suoritettaviin.
Tarkoitusta varten  olisi  asetettava  käytettäväksi  pitkäaikaista  halpakor-
koista  lainaa.  Voidakseen  nykyistä  paremmin  selviytyä  näistä  toimin-
taansa liittyvistä finanssioimiskysymyksistä olisi uittoyhdistysten juridista
luonnetta  muutettava,  kuten  valmistumassa  oleva   uusi  vesistölakiluon-
nos  ehdottaakin.

Kysymys  uittoväylien  kunnostamisesta ja  uittotoiminnan  tehostami-
sesta  ei  suinkaan  koske  yksinomaan  puutavaran  uittajia  ja  käyttäjiä,
vaan  erittäin  suuressa  määrässä  myös  metsänomistajia.  Heidän  kanna]-
taan  on  kysymys  sekä  kantohinnasta  että  ennen  kaikkea  puutavaran
menekistä. Näiden piirien kiinnostus uittoa kohtaan onkin viime aikoina
voimakkaasti  kasvanut.   Mutta  asian.  merkitys  ulottuu  välillisesti  vielä

paljon laajemmallekin,  asiallisesti koko yhteiskuntaan, jonka  hyvinvctinti
paljolta  lepää metsien varassa ja jonka  edun  mukaista näin ollen täytyy
olla   tehokas  ja   halpa   puutavaran   kuljetus.   Näin   on  myös   asiallisesti

perusteltavissa  se,  että  tietyt  perusparannusluontoiset  työt  uittoväylien
kunnostamiseksi  tulevat  koko  yhteiskunnan  kustannettaviksi.

Edellä   Pohjanmaan  jokien   perkauksista   puhuttaessa   viitattiin  jo

puuttuvaan yhteistoimintaan maatalous-`ja uittointressien välillä. Suuria,
uittotoimintaan  voimakkaasti  vaikuttavia  vesistöjen  järjestelyjä  tapah-
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tuu  myös  -ja  tietysti  paljon  laajemmassa  mitassa  --  vesistöjen  sään-
nöstelyviranomaisten,  voimalaitosrakentajien  ja  osittain  myös  metsän-
ojittajien toimesta. Luulisi näiden kaikkien intressipiirienjo oman etunsa
vuoksi  olevan  mitä  kiinteimmässä  yhteistyössä  toistensa  kanssa,  rhutta
käytännössä  ei  näin  suinkaan  olc  laita.

Erityisesti  puhuessaan  uiton ja  vesivoimalaitosintressin  välisistä  suh-
teista   joutuu  tulenaralle  alueelle, jolla  yhteisten  käsityskantojen  löytä-
minen  näyttää  tuottaneen ja  edelleenkin  tuottavan  suuria  vaikeuksia.
Kysymys  on  siitä,  mikä  oikeus  näillä  kummallakin  intressillä  on  veden

ja sen virtauksen edustaman voiman käyttöön,  sekä  niiden välisistä kor-
vaussuhteista.  Vesioikeuslainsäädäntömme on tältä osin pahasti vanhen-
tunut ja  poikkeuslainsäädäntö, jonka  varassa  nykyinen vesivoimalaitos-
ten rakentaminen  tapahtuu,  on epätäydellinen ja yksipuolinen,  eräiden
käsitysten  mukaan  suorastaan  perustuslain  vastainen.  Puuttumatta  itse
kiistakysymykseen onkin todettava, että sitä ei saada pois päiväjärjestyk-
sestä  ennen  kuin  uusi,  jo  kohta  kolme  vuosikymmentä  työn  alla  ollut
vcsistölaki      saadaan      säädetyksi.      Uittokomitea      esitti      aikoinaan,
että  lain  kokonaisuudistusta  odoteltaessa  muutettaisiin  erillisellä  lailla
uiton   ja   vesivoimarakennuksen   suhteita   säännöstelevä   vesioikeuslain
1   luvun  5   §  ja  valmisti  sitä  varten  lakiluonnoksenkin,   mutta  asia  ei
silloin   lähtenyt   eteenpäin.   Tietämän   mukaan   on   Vesistötoimikunta
äskettäin jättänyt  ao.  viranomaisille  samaa  tarkoittavan  aloitteen.

Uuden vesistölain nopea aikaan saaminen olisi  uiton kannalta muu-
toinkin  hyvin  tarpeen.  Lakihan  sisältää  koko joukon  uusia  periaatteita,

jotka  uittotoiminnan  kehittämisen  kannalta  varmaankin  olisivat  terve-
tulleita.

Rautatiekuljetus

Aina  rautatielaitoksen  alkuajoista  lähtien  metsätalous  on  ollut  sen

parhaita   asiakkaita.   Viime   vuosina   aines-  ja   polttopuun   kuljetukset
ovat edustaneet n.  25  °/o  rautateiden tavarankuljetusten sekä  tonni-että
tonnikilometrimäärästä.   0lennaisesti   nykyistä   suurempiin   raakapuun
kuljetuksiin  rautatiet  nykyisin  radoin ja  kalustoin  taloudellisten  nousu-
kausien  aikana  tuskin  pystyisivätkään;  onhan  arvioitu,  että jo  v.1950
rautateiden   kuljetuskyky  vastasi   vain   n.   75  °,/o   elinkeinoelämän   täys-
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tehoisen    toiminnan    cilcllyttämästä    kuljetustarpecsta.     Rataverkkoa,
kalustoa   ja   kuljetusmenetelmiä   kehittämällä   on   tietysti   mahdollista
saada  myös  puutavaran  osalta  aikaan  absoluuttista ja  ehkäpä  suhteel-
listakin  lisäystä.

Metsätaloudellisten   kuljetusten   suuresta   merkityksestä   huolimatta
ei tämän alan tarpeisiin rautatienrakennussuunnitelmia aiemmin laadit-
taessa  paljonkaan  kiinnitetty  huomiota.   Tietysti  jokainen  rautatie  on
edistänyt  oman  vaikutusalueensa  metsätalouden  kehitystä,  mutta  koko-
naisuuden  kannalta  edullisempiakin  ratkaisuja  olisi  varmaan  monessa
tapauksessa  ollut  löydettävjssä.  Tyydytyksellä  on  todettava,  että  viime
aikoina  mctsätalous  on  saanut  entisestään  parantuneen  aseman  rauta-
tienrakennuspoliittisena   näkökohtana.   Metsätalous   toivoo   vain,   että
tämä suuntaus jatkuisi ja  tehostuisi.

Siinä   laajamittaisessa   aatesuunnitelmassa,  jonka  metsätalouskomi-
tea puun maakuljetusolojen kehittämiseksi v.1952 `valmisti,  on käsitelty
myös metsätalouden kannalta tärkeitä radanrakennustöitä. Suunnitelma,

johon sisältyy  eräitä jo aiempiin rakennusohjelmiin kuuluvia tai jo  työn
alla  olevia  ratalinjoja,  käsittää  yhteensä   1  453  km  uutta  rataa.   Siinä
on  mukana  myös joitakin  puhtaita  metsäratoja,  mm.  tunnettu  Maan-
selän ratahanke. Osaa ehdotuksista, vastatcn 775 km, on pidetty erityisen
kiireellisinä.   Kokonaiskustannukset   on   arvioitu   35.7   mrd.   markaksi

(syksyn  1951  hinta-ja palkkatason  mukaan).  Kun  ehdotetuilla  radoilla
on  tarkoituksena  saattaa  uusia  tärkeitä  metsäalueita  rautatieliikenteen
vaikutuspiiriin,  niveltää eri kuljetusmuotoja  toisiinsa,  lyhentää  kuljetus-
matkoja ja siten  eri  tavoin  parantaa  puun  kuljetusoloja,  olisi  ohjelman
toteuttaminen todella otettava vakavasti.  Mutta näyttää olevan  aihetta
korostaa, että kerran alulle pantu ratatyö sitten yhtäjaksoisesti saatetaan
loppuun, jotta siihen sijoitet`it varat myös  alkavat tuottaa hyötyä.

Rautateiden liikennekelpoisuutta ajatellen on syytä korostaa muuta-
maa  seikkaa,  jotka  koskevat  sekä  uusia  että  myös  vanhoja  ratalinjoja.
Ensinnäkin  näyttää  rautateiden  yhteys  maantieverkkoon  olevan  varsin

puutteellinen.   Ainakin   parisen   vuotta   sitten   suoritettu   tiedustelu   toi
esiin      hyvin      paljon      tällaisten    yhdysteiden    tarpeita    eri    puolilla
maata.  Näiden  lyhyehköjen  tienpätkien  rakentaminen  on  epäilemättä
rautatielaitoksen  asia, jos  se  toivoo  puutavaran  hakeutuvan  rautateiden
kuljetettavaksi.  Varsinaiset  metsästä  radan  varteen johtavat  »imutiet»
saattavat  jo  kuulua  metsätalouden  piiriin  ja  metsäautoteiden  katego-
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riaan,  mutta varmasti  on  myös  tapauksia, jolloin  rautatielaitoks-en  kan-
nattaisi   niitä   tehdä  jo   radanrakennusvaiheessa,   työkaluston   paikalla
ollessa.

Toinen   puute   on   rautatieasemien   varastoalueissa,   niiden   pienuu-
dessa,  maastollisessa  huonokuntoisuudessa ja teknillistcn laitteitten vaja-
vaisuudessa.  Parhaalla  tahdollakaan  ei voida  aina  välttää varastoimista
asema-alueella,  ja  jos   rautatielaitos   tahtoo   asiakkaitaan   palvella,   sen
täytyy    huolehtia    varastoalueittensa    kuntoisuudesta    paljon    nykyistä

paremmin.  Varastoalueiden  varaamisen  ja  niiden  kunnostamisen  sekä
varastoimista  itseään  varten  että  lastausta ja  purkausta  silmällä  pitäen
on  katsottava  kuuluvaksi  itse  radanrakennukseen.

Rautatielaitoksclle  on   annettava   tunnustus   hyvästä   pyrkimyksestä

puutavaran  lastauksen ja  purkauksen  teknillisten  laitteitten  kehittämi-
seksi.  Eräät  uudet vaunutyypit,  lastausnosturit ja  -kuljettimet,  purkaus-
sillat jne.  ovat tästä osoituksena.  Ei  liene niinkään paljon rautatielaitok-
sen  itsensä  kuin  valtion  rahapussin  suuta  pitelevien  elinten  vika,  ettei
tässä suhteessa vielä ole päästy pitemmälle. Metsätalouden edun mukaista
olisi joka  tapauksessa saada  tämä kehitys  paljon  nykyistä  nopeammaksi.

Rautateiden  rahtimaksut nojautuvat  toisaalta  kuljetettavan  tavaran
arvoon,  toisaalta kuljetusmatkan  pituuteen siten,  että  rahti  on suhteelli-
sesti sitä alhaisempi,  mitä  halvempaa tavara on ja mitä  pitemmän  mat-
kaa   sitä   kuljctetaan.   Metsätalouden   tarpeiden   kannalta   periaate   on
oikea  ja   edullinen,   sen  varassa   kun   puutavaran   hankinta-alueita   on
voitu   tuntuvasti  laajcmtaa.   Rautatielaitoksen   tariffipolitiikan  vaikutus
metsätalouteen  on  siten  hyvin  huomattava.  -  Eräiden,  lähinnä  pien-

puun  ryhmään   kuuluvien   puutavaralajicn   rahtien  osalta   metsätalous
on joutunut jonkinlaiseen  ristiriitaan  rautatielaitoksen  kanssa ja saanut,
väliin   turhaankin,   pyytää  rahditusperiaatteiden  joustavampaa  ja  joh-
donmukaisempaa  soveltamista.   Kun  pienpuun  käyttöön  saaminen  on
huomattavaa   kansantaloudellista   luokkaa  oleva   kysymys,  jota   valtio-
valta  toisaalta  tukee,  ei  rautaticlaitos  rahtipolitiikallaan  saa  olla  vetä-
mässä  asiassa  päinvastaiseen  suuntaan.

Rautatict  ovat  ctäisemmän  sisämaan ja  satamien  luonnollisin ja  te-
hokkain yhdysside.  Välitön metsätaloudellinen merkitys tällä seikalla on

pyöreän puutavaran viennin kautta.  Puuttumatta tässä itä-länsisuuntai-
siin ratatarpeisiin on viennin kannalta erityisesti korostettava kuljetusten
nopeudenja varmuuden vaatimusta. Tämä lienee ensi sijassa vctovoima-,
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kalusto-, raiteisto-ja ratapihakysymys, missä suhteissa kehittämisen tarve

yleisemminkin ottaen  on  huutava.

Ma,antiekuljetukset

Puutavaran   maantiekuljetuksissa   hallitsee   nykyisin   yksinvaltiaana
raskas kuorma-auto. Hevonen, jota käyttäen aiemmin huomattavia mää-
riä puuta kuljetettiin tehtaille,  on jojäänyt prosentin pienen murto-osan
varaan ja  sitä  tarvitaan  enää  vain  metsäkuljetuksissa  --  mutta  siellä  se
sitten onkin,  ainakin  toistaiseksi,  korvaamaton.  Uutena  tulokkaana  teil-
lämme  on  traktori,   nimenomaan  maataloustraktori,  joka  varsinaisesti

parin  viime  vuoden  kuluessa  on  lyönyt  itsensä  läpi.  Se  ei  vielä  edusta
suuria kuljetusmääriä, mutta sen käyttökelpoisuuden parantamiseksi teh-
dään  eri  tahoilla  runsaasti  työtä.

Alussa  mainittiin jo,  että  maantie-,  so.  autokuljetuksen  osuus  puu-
tavaran  koko  liikutellusta  kuutiometrimäärästä  lähentelee  40  °/o.   Asia
voidaan havainnollisemmin sanoa  niinkin,  että  1 /3  ainespuutavarasta ja
3/4 polttopuusta on jossain  kuljetusvaiheessa ollut auton lavalla.  Vaikka
autokuljetuksen merkitys suoraan tehtaalle tulevan tavaran kuljetuksissa-
kin on selvästi lisääntymässä, on sen päämerkitys kuitenkin keräilytyössä,
tavaran siirtämisessä välivarastoilta tai jopa suoraan metsästä rautatielle
tai  uittoväylän  varteen.  Tämä  kehitys  on  muuttanut ja  tulee  ilmeisesti
edelleenkin   muuttamaan   metsätalouden   toimintaedellytyksiä   laajoilla
alueilla  aivan  ratkaisevalla  tavalla.

Autokuljetuksella onkin joukko edullisia ominaisuuksia, jotka tekevät

ymmäri`ettäväksi  sen  nauttiman  suosion ja  yleistymisen.  Se  on  kuljetus-
tavoista  nopein,  millä  on  merkityksensä  mm.  kustannuskalkyylien  kan-
nalta.  I\Totkeana  ja  joustavana  se  tarvittaessa  sangen  hcikkojakin   teitä
myöten   pystyy   hakeutumaan   puutavaran   luokse   tavalla,  joka   m`iille
kuljetustavoille ei olc mahdollista.  Se  edustaa  metsätaloudessakin erään-
laista  »ovelta  ovelle»  kuljetuksen  periaatetta.  Tavaran  hukkaantumista
matkalla ei tapahdu.  Merkityksensä on myös sillä,  että sen sekä ajalliset,

paikalliset että teknilliset järjestelyt ovat kuljetettavan puutavaran omis-
tajan itsensä jokseenkin  vapaasti  ratkaistavissa.

Haitoista  on  mainittava  ensi  sijassa  kalleus:  uittokomitean  saamien
tietojen  mukaan  autokuljetus  on  tonni-kilometriä  kohden  keskimäärin
n.12  kertaa niin kallista  kuin  uittokuljetus.  Tämä  rajoittaa  ennen  kaik-
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kea kannattavan kuljetusmatkan pituutta, m`itta toisaalta kokemus osoit-
taa,  että eräin edcllytyksin hyvinkin  pitkät  ajomatkat, jopa  useita satoja
kilometrejä,  ovat  mahdollisia.  Autokuljetuksen  varjopuolena  on  myös

pidettävä sitä,  että sekä  kalusto  että  polttoaine  ovat  pääasiallisesti  tuon-
nin varassa olevia ulkomaisia tuotteita, joiden saannista ei suinkaan aina
ole  varmuutta.  Myös  on  aihetta  korostaa,  että  vaikka  autot  tarvittaessa
voivat  liikennöidä   huonoillakin   teillä,   tehokas  ja   kannattava  kuljetus
vaatii  kuitenkin varsin  hyvää ja  vahvaa  tieverkkoa, jollaisen  hankkimi~
nen  tähän  maahan  ei  suinkaan  ole  pikku juttu.

Maamme  tieolot, joiden  kestämättömyys  nykyaikaisen  moottoriajo-
neuvoliikenteen  kannalta  monissa  yhteyksissä  on  todettu,  on  viime  ai-
koina ollut intensiivisen uudelleensuunnittelun  kohteena.  Työn johdossa
ovat  tieviranomaisten  lisäksi  olleet  lukuisat  asiaa  c.i.i  puolilta  käsitelleet
komiteat, joiden tekemiä ehdotuksia ei tässä ole mahdollista  ruveta edes

pintapuolisesti  esittelemään.   Metsätalous  on  suuresti  kiinnostunut  kai-
kesta  tällä  alalla  tapahtuvasta  kehityksestä  niin  hyvin  itsessään  tiever-
kossa   kuin   myös   tielaitosta  ja   moottoriajoneuvoliikennettä   koskevassa
lainsäädännössä.

Yleisen tieverkon kehittelyssä olisi metsätaloudella esitettävänä eräitä
toivomuksia.  Tiesuuntia  valittaessa  olisi  otettava  huomioon  met.sätalou-
den erikoistarpeet, esim. yhteydetjohonkin sopivaan uittoväylän kohtaan
tai puutavaran ku]jetuksen kannalta tärkeään toiseen tiehen. Tarvittavat

yhdystiet saataisiin itse rakennustyön yhteydessä vaivattomimmin ja hal-
vimmalla  tehdyiksi.

Puutavaran    lastaus-    ja    varastoimiskysymys    tiealueilla    on   jär-

jestettävä.    011etikin    vilkasliikenteisillä    teillä    autojen    lastaus   ilman
erityisiä  lastauspaikkoja on   milteipä   mahdotonta,  ja   sellaiset  olisi   siis

jo  tien  suunnitteluvaiheessa  otettava  huomioon.  Sama  koskee  varasto-
alueita, jotka  tietenkin   on   sijoitettava  jonkin   vcrran   varsinaisen   tie-
alueen  ulkopuolelle.   Erityisesti  on   tässä  kohdin viitattava niihin mah-
dollisuuksiin, joita tarjoavat vanhojen teiden oikaisuissa käytöstä vapau-
tuneiden mutkien säilyttäminen ajokelpoisessa kunnossa ja niiden käyttä-
minen  lastaus-  ja  varastopaikkoina.   I\Täiden  alueiden  osalta  helpottaa

järjestelyjä se,  että ne jo kuuluvat tielaitoksen  hallintaan.
Raskaan  liikenteen  vaikeimpia  kohtia  ovat  korkeat ja jyrkät  mäet,

heikot  rummut,  sillat ja  lossit  sekä  routimiselle  alttiit  tien  osat.  Kun  ne
ovat  pääasiassa juuri  nämä  tavallisesti  aivan  lyhyet  tien  pätkät,  jotka
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eivät  salli  autojen  niin  raskasta  kuormitusta  kuin  niiden  taloudellisesti
edullisin  käyttö  edellyttäisi,  on  tässä jälleen  kerran  esitettävä  toivomus
näiden liikenteen  minimitekijäin  pikaisesta  poistamisesta.

Uusia  teitä  lukuun  ottamatta  tiestömme  runko ja  pinta  ovat  liian
heikot nykyisen ja yhä lisääntyvän liikenteen kuormitukselle.  Mutta i)it-
kän ajan vuodesta, koko talvikauden, ne ovat sillä tavalla pakkasen vah-
vistamia,  että  ne  kestävät  melkein  kuinka  raskaan  liikenteen  tahansa.
Tätä  olisi  käytettävä  hyväksi  siirtämällä  sopivin järjestelyin  mahdolli-
simman suuri osa puutavaran kuljetuksia talvisaikaan tapahtuvaksi, siitä-
kin  huolimatta  että  se  kieltämättä  aiheuttaa  tiettyjä  vaikeuksia ja  kus-
tannuksia sekä  tieviranomaisille että  liikennöitsijöille.  Mm.  teiden  talvi-
aurausohjelmaa  olisi  nykyisestään  laajennettava.  Sanotunlaisina järjes-
telyinä  talviajojen  yleistämiseksi  tulevat  kysymykseen  esim.  kuormaus-
rajoitusten   helpottaminen   talviliikenteessä  sekä  kevät-ja  syyskelirikko-

jen  runtelemien  teiden  tehokas sulkeminen ainakin raskaalta liikenteeltä.
Edellä    tuli   jo    mainituksi   eräitä    liikennelainsäädäntöä    koskevia

seikoja,   jotka   kiinnostavat   erityisesti   metsätaloutta.   Yleisesti   on   to-
dettava,  että  ko.  1ainsäädäntö  on   kehittynyt   metsätalouden   kannalta
oikeaan   suuntaan.   Autoasetuksen   muutokset   viime  ja  tältä  vuodelta
ovat   osittain   ottaneet   huomioon   metsätalouden  taholta  esitettyjä  toi-
vomuksia,  joskaan   ne   eivät   sentään   kaikissa   kohdin  ainakaan  tähän
mennessä ole toteutuneet.  Lait,  asetuksetja  päätökset antavat  myös  tie-
viranomaisille   huomattavan   paljon  harkintavaltaa  yksityistapauksissa,

ja  tätä  poikkeusten  myöntämisoikeutta  olisi joustavasti ja  tarpeellisella
nopeudella  käytettävä.

Oman puhtaasti metsätaloudellisen tietyypin muodostavat  m e t s ä  -
a u t o t i e t.   Niiden tarkoituksena on kaukokuljetuksen alkupään viemi-
nen  niin  lähelle  puun  kasvupaikkaa  kuin  mahdollista,  suoraan  metsän
sisään, ja siten nopeuttaa  kuljetuksia sekä lyhentää kallis hevosajomatka
mahdollisimman  pieneksi.

Metsäautoteiden  rakentaminen  on  meidän  maassamme  vielä  melko
uutta.  Se  pääsi  varsinaisesti  vauhtiin  vasta  sodan  jälkeen  sitä  mukaa
kuin maahan ruvettiin saamaan raskasta tienrakennuskalustoa.  Se onkin
`useimmissa   tapauksissa   taloudellisen   rakentamisen   ehto  ja   riittävien
tuontilupien  saaminen  sille  siis  välttämätöntä.  Tähänastinen  rakennus-
tulos  ei  tosin  ole  montakaan  sataa  kilometriä,  mutta  kiinnostus  asiaa
kohtaan  on  nopeasti  viriämässä.  Se  laajenee  myös  yksityismetsiä  koske-
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vaksi,  varsinkin  sen  jälkeen  kun  kävi  mahdolliseksi  myöntää  metsän-

parannusvaroja  lainoiksi  myös  tähän  tarkoitukseen.
Tällaista kehitystä ei tarvitse ihmetelläkään.  Metsäautotien  rakenta-

minen  on  monasti  kaikkein  reaalisin,  nopein ja  tehokkain,  usein  ainoa
keino  puutavaran menekin varmistamiseksi ja  metsätalouden  kannatta-
vuuden lisäämiseksi. Tätä kautta metsäautoteistä myös tulee välikappale
ajanmukaisen metsänhoidon periaatteiden ja menetelmien ulottamiseksi

yhä  laajemmille  metsäalueille.
Metsäautotiet  ovat joko  talviautoteitä  tai  läpi  koko  vuoden  liiken-

nöitäviä varsinaisia metsäautoteitä. Edellisissä ei sen paremmin tien run-
koon kuin pintaankaan tarvitse kiinnittää suurta huomiota, koska rungon
vahvistaa  routa ja  pinnan  tasoittaminen  tapahtuu jään  avulla.  Omaa
tyyppiä  talviautoteistä  edustaa  ns.   polannetie,  joka  oikeastaan  ei  ole
muuta  kuin  maan  paljaana  ollessa  aivan  suuripiirteisesti  raivattu  tie-
linja, jolle sitten lumesta ja jäästä valmistetaan kantava ajopinta.  Talvi-
autotiet puoltavat paikkaansa erityisesti alueilla, joilla jatkuva liikennöi-
minen  ei  tule  kysymykseen  ja  joilla  talven  luonne  takaa  tien  pinnan
kestävyyden  yhtäjaksoisesti  pitkähkön  aikaa.  Tällaisissa  olosuhteissa  ne

perustamiskustannuksiltaan halpoina antavat taloudellisesti edullisia kul-
jetustuloksia.  Sitä vastoin niillä ei ole sanottavaa merkitystä metsätalou-
den muiden kuljetustarpeiden,  esim.  kesänaikaisten metsänviljelystöiden
kannalta  eikä myöskään  paikallisen väestön kulkuyhteyksien  osalta.

Varsinaiset  kesäajoonkin  soveltuvat  metsäautotiet  taas  on  rakennet-
tava  rungoltaan ja  rummuiltaan  vahvoiksi ja  nousuiltaan  loiviksi.  Sitä
vastoin  ne  saavat  olla  kapeita,  yksijonoisia  sivuutus-ja kääntöpaikkoi-
neen,  liikenteen  hitauden  vuoksi  melko  mutkaisia  eikä  tienpinnan  vii-
meistelyyn tarvitse kiinnittää samaa huolta kuin yleistä liikennettä varten
tarkoitetuilla  teillä.  Niiden  perustamiskustannu.kset  vaihtelevat  suuresti

pääasiassa maaston laadusta riippuen. Suurena keskiarvona Keskusmetsä-
seura Tapion hoitamissa hankkeissa on vähän vajaa 500.000 mk/km.

Metsäautoteiden  rakennustoiminnan  yleistymisen  tiellä  on  joukko
erilaatuisia  esteitä.  Ensimmäiseksi  mainittakoon  sellaisen  yleisen  tiever-
kon harvuus, johon metsäautotiet voisivat yhtyä. Erityisesti on näin laita
siellä, missä metsäautoteiden tarve on suurin, siis syrjäseuduilla. Jo yksin
tältäkin  kannalta  on  metsätalouden  suuri  kiinnostus  yleisen  tieverkon
kehittämiseen  hyvin ymmärrettävissä.

Usein  olisi  edullisinta  yhdistää  metsäautotie  yksityiseen   tiehen   eli
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tilustiehen.  Millä  edellytyksillä  tämä  voisi  tapahtua,  siitä  olisi  saatava
selvät  määräykset  parhaillaan  tekeillä  olevaan  uuteen  yksityisiä  teitä
koskevaan  lakiin.

Monia vaikeuksia  aiheutuu myös siitä,  että ketään ei voida pakottaa
osalliseksi  metsäautotiehankkeeseen,  eikä  tarvittavan  tiemaan  tai soran-
ottopaikan pakkolunastamiseenkaan aina ole  lain vaatimia edellytyksiä.
Näiden pu]mien ratkaisusta on paljon keskusteltu, mutta yleisesti hyväk-
syttyyn  tulokseen  ei  ole  päästy.  Sekä  pakkoliittyminen  että  pakkolunas-
tus  olisivat  molemmat  epämiellyttäviä  ratkaisuja,  mutta jompaankum-

paan jouduttaneen turvautumaan.
Metsäautoteiden rakentamista johtavan organisaation kehittämiseen

olisi myös kiinnitettävä huomiota.  Nykyisin rakentavat näitä teitä tie-ja
vesirakennushallitus,   metsähallitus  sekä  molemmat  keskusmetsäseurat,
minkä  lisäksi  ASO:n  toimesta  tehdään  paljon  saman  luontoisia  teitä,

joskin  hieman  toisin  päätarkoituksin.  Näiden  elinten  kesken  tuskin  val-
litsee  sellainen  yhteistoiminta  ja  yhteissuunnitelmallisuus  kuin  epäile-
mättä  olisi  tarpeen.  Pyrkimättä  tarpeettomasti  rajoittamaan  eri  elinten
toimintavapautta voinee kuitenkin hyvin syin suositella nykyistä keskite-
tympää  yleisjohtoa.

Vaikka metsäautotiet muuhun tienrakennukseen verr attuina ovatkin
suhteellisen  halpoja ja  asianmukaisesti  suunniteltuina  kannattavuudel-
taan  varmoja,  ne  sitovat  kuitenkin  siksi  paljon  käteisvaroja,  ettei  aina-
kaan  maanviljelijä-metsänomistaja  niitä  tavallisesti  pysty  taloudestaan
irroittamaan.  Ne  lainat, joita  metsänparannusvaroista  tähän  tarkoituk-
seen nykyisin voidaan myöntää, ovat aivan riittämättömät.  Niiden lisää-
minen  olisikin  mitä  toivottavinta.  Eräissä  tapauksissa  voitaneen  työttö-
myysmäärärahoja käyttää tienrakennushankkeisiin, ehkäpä samojen peri-
aatteiden  mukaan  kuin  ns.   »risusavottatyömaiden»  osalta  nykyisin  on
laita.  Milloin  rakennettavalla  metsäautotiellä  on  laajempaa  merkitystä

paikallisen  väestön  liikennetarpeen  tyydyttämisessä,  olisi  valtion  suora-
naisin  määrärahoin  osallistuttava  kustannuksiin.

Näillä tavoin ei metsäautoteiden rahoituskysymys kuitenkaan tule rat-
kaistuksi.  Yksin sen  runko-ohjelman  toteuttaminen,  minkä  metsätalous-
komitea  v.1952  ilmestyneessä  mietinnössään  esittää, edustaa  n.  7 mrd:n
mk:n investointia ; ohjelma sisältää tosin myösjoukon vanhojen kylä-yms.
teiden  kunnostamisehdotuksia.  -  Tielaitoskomitea  puolestaan  edellyt-
tää,  että  metsäautoteitä  koskevat  suunnitelmat  toteutettaisiin  yleisistä.
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valtakunnallisista  tieohjelmista  erillään  pääasiassa  metsätalouden  kus-
tannuksella  hanketta  varten  muodostettavan  yleishyödyllisen  yhtymän
toimesta.  Ryhtymättä  kehittelemään  ehdotustaan  i)itemmälle  komitea
esittää,   että  asetettaisiin  toimikunta  asiaa  yksityiskohdittain  selvittele-
mään.

Metsäautotienrakennustoiminnan  lainsäädäntö-,  organisaatio-ja  ra-
hoituskysymykset  näyttävät  vielä  tällä  erää  olevan  sillä  tavalla  kesken-
eräisessä vaiheessa,  että niiden  läpikäyminen vielä  kerran komiteatyönä
saattaisi  todel]a  olla  hyvinkin  aiheellista.

Nykyisestä huomattavan  korkeasta tasostaan huolimatta  autokalusto
on  yhä  edelleen  teknilliscssä  mielessä  nopeasti  kehittymässä.  Eri  auto-
merkkien  soveltuvuus  raskaisiin  puutavara-ajoihin  on  myös  hyvin vaih-
televa.  Kun  kalusto  näissä  ajoissä  myös  nopeasti  kuluu,  se  on jatkuvasti

ja suhteellisen  nopeassa  tahdissa  uusittava.  Tämän  sekä autokuljetusten
yhä lisääntyvän merkityksen vuoksi on välttämättä varauduttava siihen,
että maahan voidaan tuoda riittävästi ja ennen kaikkea puutavara-ajoi-
hin  parhaiten  soveltuvia  kuorma-autoja.  Kun  ne  ovat  tärkeä  osa  sitä
tuotantokoneistoa, joka vastaa ulkomaankaupastamme ja valuuttatulois-
tamme,  tämä  vaatimus  ei  liene  liian  suuri.

Eri kuljetustapojen yhteistoirririta

Kuten  jo   edellä   mainittiin,   puutavarasta   ainoastaan   suhtcellisesti

pieni  osa  joutuu   perille  vain  yhtä  ja  samaa   kuljetustapaa   käyttäen.
Tavallisimmat yhdistelmät ovat auto - rautatie,  auto - uitto ja uitto
- rautatie.  Eri yhteyksissä on myös huomautettu siitä,  että  eri kuljetus-

tavat on tehokkaasti nivellettävä toisiinsa kulloinkin edullisimman kulje-
tusyhdistelmän    mahdollistamiseksi.    Tämä    tärkeä    tehtävä    kuulunee
lähinnä  kulkulaitosneuvostolle.

Nivelkohdat  on  myös  pyrittävä  varustamaan  tarkoituksenmukaisesti

järjestetyillä varastopaikoilla sekä tehokkailla lastaus-ja purkauslaitteilla,
koska tämä kuljetusvaihejoka tapauksessa pyrkii muodostumaan kalliiksi.
Ihmistyötä  on  erityisesti  raskaasta  puutavarasta kyseen ollen  koetettava
välttääja se korvattava koneillaja rationalisoinnilla. Siihen uhratut varat
eivät varmastikaan  ole hukkaan heitettyjä.

Rationalisoitu  yhteistoiminta  voi  eräissä  tapauksissa  mennä vieläkin
askelen  pitemmälle.  Niinpä` esim.  ns.  autoniputus, jolloin  autokuljetuk-
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sen  yhteydessä  suoritetaan  työvaihe,  joka  varsinaisesti  kuuluu  uittoon,
on antanut erinomaisia tuloksia. Kaikkia tällaisia mahdollisuuksia kulje-
tusten edistämiseksi olisi tutkittava.

Mikä kuljetwtapa?

Eri yhteyksissä on käyty runsaastikin keskustelua siitä, mikä puutava-
ran  kuljetustapa  on  tärkein ja  mitä  niistä  olisi  ensi  sijassa  kehitettävä.
Tällainen  keskustelu  liikkuu  epäasiallisella  pohjalla.  Asian  laitahan  on
kieltämättömästi  niin,  että  niihin  tavattoman  laajoihin  tehtäviin, joita

puutavaran kuljetus edustaa, välttämättömästi tarvitaan kaikki käytettä-
vissä olevat kuljetuskeinot.  Mikään niistä ei yksin pystyisi urakasta lähi-
mainkaan selviytymään, ku]lakin niistä on myös omat erikoistehtävänsä

ja olosuhteiden sanelemat toimintaedellytyksensä. Vilkasta kehitystä tar-
vitaan kaikilla aloilla, jotta lisääntyvät puutavaran kuljetustarpeet tule-
vat  tyydytetyiksi ja  kuljetukset  samalla  nopeammiksi,  halvemmiksi  ja
kaikkiin  metsiin  ulottuviksi.
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Keskuspankin rahapolitiikan päätehtävänä voidaan pitää maan raha-
lai[osten j±±g!Lo~k±!in _sääte_lemLi±±ä sillä  tavoin,  etlä niitten luoton-
antomahdollisuudet  ovat  sopusoinnussa  maan  kansantaloudellisen  tasa-

painon  kanssa,»  sillä  luottolaitosten  liian  suuri  kassalikviditeetti johtaa
helposti  rahataloudellista tasapainoa vaarantavaan  luotonannon laajen-
tumiseen ja päinvastoin taas liian kireä likviditeettiasema saattaa luotto-
mahdollisuuksia  ylenmäärin  kaventamalla  aiheuttaa  kokonaiskysynnän
vajauksen,  työllisyystasapainon järkkymisen alaspäin ja deflatorisen hin-
tojen  aienemisprosessin».L

Tämän  liiallisen  tai  liian  vähäisen  luottomäärän  estämiseksi  on  kes-

;;;;å;::i;å:;;;;;;::1a.piåTaa:anrkko:tnussat:t:laor:å:ssoan#:i::äi:!:is::=::i=
nyt erilaisia rahapoliittisia välineitä. Vanhoja välineitä keskuspankin kä-
sissä  ovat  olleet  diskontto-ja  ns.  avomarkkinapolitiikka.  Ennen  pitkää
keskuspankki   kuitenkin   katsoi,   etteivät  nämä  välineet  olleet  riittäviä
optimaalisen  rahamäärän  aikaansaamiseksi  ja  ylläpitämiseksi   kaikissa
tilanteissa, ja  piti  uusien ja  suoranaisempien  rahapoliittisten  välineitten
kehittämistä välttämättömänä.

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeenkin, jolloin  korkokanta,
vähäisiä  poikkeuksia  lukuun  ottamatta,  yleensä  pysytteli  muuttumatto-
mana, joutuivat muut rahapoliittiset välineet enemmän etualalle, joskin
viime  aikoina  on  kuitenkin  taas  useimmissa  maissa  ollut  havaittavissa

L R:E"o  Rossi,  RalLapolitiikan  keinoista  ja  mahdollisuuksista  Suomessa,  Ka,nsaLrLta,lou-

dellinen  Aikakauskirja  n:o  1/1954.
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palaamista   takaisin   korkopolitiikan   piiriin.   Tuona   »suoranaisemman
rahapolitiikan»  aikana joutuivat myös pankkien keskuspankissa pitämät
kassavarannot   rahapolitiikan   käyttöön.   Viimeksi   kuluneitten   kahden
vuosikymmenen aikana ne ovatkin näytelleet huomattavaa osaa eri mait-
ten  rahapolitiikassa,   eräissä  maissa,   kuten  esim.   Yhdysvalloissa,  joissa
kassareservipolitiikka  otettiin  käyttöön  jo  huomattavasti  ennen  toisen
maailmansodan  puhkeamista,  ne  ovat  esittäneet jopa  pääosaa, ja  vielä
tänä päivänä niillä on tärkeä sija useitten maitten rahapolitiikassa.  Voi-
daankinsanoa,ettävar_a.pL!QJLa_q!`iT±±±;k;SiJa.

kaiHu~k:Janja+ahvistavan

useasti

ko;:!sg!sgp±La~a~p_käyd,ää+nkäsiksi.``ja__e_t`t`äJS8±!+±:Sg

muutetaan lo e
uutosten  on  valn

kassavarantopolitiikkaa.
Pankkijärjestelmien  kehittyessä  eri  maissa  alkoivat  pankit  pitää  yli-

määräisiä kassavarojaan keskuspankissa, mikä johtui tällaisen järjestelyn
suomasta mukavuudesta. Nykyäänkin ]iikepankit tallettavat  liiallisen kä-
teiskassansa  keskuspankkiin  pano- ja  ottotililleen ja  pitävät  hallussaan
ainoastaan  sen  verran  käteisrahaa,  kuin  niitten  päivittäinen  liikevaihto
vaatii.  Tämä  pitää paikkansa sekä sellaisissa maissa, joissa  lailla on sää-
detty  kassareserveistä,  kuin  scllaisissakin, joissa  tämäntyyppistä  lainsää-
däntöä ei ole.

Edellä  mainittu  lainsäädäntö  oli  alunperin  tarkoitettu  suojelemaan
tallettajia   mahdollisilta   pankkien  vararikoilta.   Laillisten   kassareservi-
säännösten alkuperäisenä tehtävänä olikin, kuten Ro63.nj`o7? sanoo,  »to en-
force higher standard of prudence on  banks than they were disposed  to
impose on themselves».] Nämä varannot muodostivat siis viimeisen tuen,

johon vasta aivan viime hetkessä voitiin turvautua  tallettajien jo rynnis-
täessä  pankkeihin  vaatimaan  talletuksiaan.  Aikaisempi  kehitys  on  kui-
tenkin  osoittanut,  että  ne  ovat  muodostaneet  erinomaisen  pienen  likvi-
diteettivaraston.  Niinpä  esim.  Co/c/cnzöGz.J# lausuu:  »Before the  establish-
ment of the Federal Reserve System, there was no central bank at which
a  bank  could  discount  paper  in  order  to  obtain  additional  reserves  in
time  of temporary  need.  Consequently  reserve  requirements,  although
they  restrained  credit  expansion,  did  not  protect  depositors,   the  banks
could  not  pay  out  to  their  depositors  the  funds  they  were  required  to
keep as reserves.»2 Useat anglosaksiset tutkijat ovatkin nyttemmin tulleet

L  ROLAND  1.  ROB"soN,  Tiie  monagement  of bankfunds,  New  York,1951.
2  E.  A.  GOLDENWEisER,  il4lone/mjJ  mcnagemen/,  New  York,1948,  ss.   103-4.

L vD- ~^.o-
4qAG`Lbqv
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siihen tulokseen,  että ke:±i±±)zn£essäJs£s~kjis;g±P!s!Sijä±j£±±S±g2ässäL§ij2ankki-.  ,
likviditeettiä  enää tarvitse suojella  lainsäädännöllä.]  Eri  asia  tietysti  on,
että  monien kuten  esim.  Suomen
vuodelta 1933 olevassa 20-prosentin määräyksessä, on vielä piirteitä kassa-
reservilainsäädännön  alkuperäisestä  tehtävästä jä]jellä.

Nykyisen kassavarantolainsäädännön päätehtävä onkin, anglosaksisen
mielipiteen  mukaan,  aivan  toinen.  Niinpä  esim.  eräs  Federal  Reserve-
komitea päätteli vuonna  1932, että nykyaikaisten kassareservisäännösten
tehtävä on »osaksi edistää terveitä luotto-olosuhteita vaikuttamalla pank-
k:eåalnukoktiopno:r,::koan:å,?:åsiiså.nnt:,:8;eas|k:ipå:i;l:;i:ååtehokkaan  luotto-

mainituista kassa-
varantolainsäädännön  tehtävistä  saattaa  ehkä  tulla  kysymykseen joissa-
kin  kehittymättömissä  keskuspankkijärjestelmissä,  mutta  hyvin  kehitty-
neissä  keskuspankkijärjestelmissä  se  voidaan  asettaa  epäilyksenalaiseksi,
sillä eihän keskuspankki yleensä luottopolitiikassaan suinkaan ole riippu -
vainen pankkien talletuksista sillä  tavoin kuin yksityiset pankit ovat  tal-
lettajiensa varoista, vaan keskuspankki on itse talousyhteisön ensisijainen

ja tärkein kassan lähde.
Eräät tutkijat ovat kuitenkin vielä nykyäänkin valmiit myöntämään,

että  laillisten  reservien  pito  on  samalla  kertaa  tarkoitettu  sekä  suojele-
maan pankkitalletusten varmuuttä että säätelemään pankkien rahan luo-
mista, jota voidaan rajoittaa varantojen suuruutt,a säätelemällä.3 Tällai-
sellekin  käsitykselle  on  löydettävissä  perustaa  esim.  USA:n  reservisään-
nöksistä, nämä määräävät tietyt m.inimikassareserviosuudet,joita ei ilman
lainmuutosta voida alittaa.4 Tätä voitaneenkin pitää vielä laillisten kassa-
varantojen  turvamomentin osittaisena  tunnustamisena.

Edellä esitettyihin kahteen lakimääräisten kassavarantojen tehtävään
l:å:lf:;;:::l:i:-:nåå:::f:aLm:::a:1¥kå:¥e:=::Cri:tt:y=ni#;:t:¥e;l:,,¥n:i?ji,:

1  Vrt.  esim.   R.   1.   ROBiNsoN,  m./.,  ss.  45-6,   F.   M.   MUELLER,   A4onc/  cznd  6cznÅ3.ng,

s.  432.  OLov  ERNSELL,  Kassaresewbeslämmelser  i  olika  ländeT,  E.konorni\sk  Rcvy  n..o  5|
1950.

8  0.   ERNSELL,   m.a.c.   445.

8 Vrt.  csim.  ALBRBCHT  FOE`sTMANN,  Geld  und  Kredit  11,  Göttingen,1952,  s.  707.

4 Hollannissa sen sijaan  tällaista  alarajaa  ei  ole, j.oten siellä voidaan  katsoa  kassa-

varantolainsäädännön  tehtävien  olevan  puhtaasti  suhdannepoliittisia.__
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se  esittää  huomattavaa  osaa  myös  muissa  reservijärjestelmissä.   Esim.
Suomen nykyisten kassareservisäännösten (40 °/o :n sääntö)  voidaan  pitää

juuri  niitten  myötävaikutusta  rahan  arvon  vakaana  pitämiseen  tähtää-
vään politiikkaan.

Rahapolitiikassa  on  yleisenä  tapana  jakaa  rahapoliittiset  välineet
kvantitatiivisiin ja  kvalitatiivisiin  keinoihin.  Kvantitatiivisia  ovat  sellai-
set  välineet,  jotka  ovat  omansa  :±±Pi±£La±=±jT_t:±i

-:å*oånåiå:vga:r-:-:aJye`:-:ån:J:Lstea:::;:s:a5::`l;::iiisj_1aT:u::ikns:i',s:omhad`:satukvuant

erityisen  raskaasti  r±ää=ä±±y.i.hin   luottoihin   tai   talletuksiin.   Kumpaan
' ------------ ` -.-- 1---~I

näistä  kahdesta  pääluokasta  kassavarantopolitiikkä~si-tterion  luettava?
Yleensä kassavarantopolitiikkaa pidetään kvantitatiivisena,

vaikutusta  etsivänä  rahapolitiikan välineenä.  Mutta
siis  yleis-

sen  sovel-
tamistavasta   siitä   saattaa   muodostua   yhtä   hyvin   kvalitatiivisen   kuin
kvantitatiivisenkin rahapolitiikan väline.  Ajatelkaamme  esim.  Suomessa
viime vuonna solmittuja kassavarantosopimuksia, joissa määrättiin liike-

pankeille  sekä  säästöpankeille ja  osuuskassoille  erisuuruinen  talletusvel-
vollisuus  niitten  kunkin  ottolainauksen  lisäyksestä.  Mutta  Suomessahan
rahalaitokset ovat erikoistuneet kukin omalle luottoalalleen.  Eikö  tällai-
sen  kassavarantopolitiikan  voida  katsoa  sisältävän  kvalitatiivista   mo-
menttia?  Samoin  määrätään  usein  eri  rahalaitoksille  eri  kassareservi-

prosentit niitten ottolainauksen suuruuden mukaan, niitten sijainnin pe-
rusteella   (USA)  jne.   Lisäksi  on  suorastaan  esitetty,   että  kassareservi-
menetelmän  tehokkuus  kasvaisi  ratkaisevasti, jos  sitä  sovellettaisiin  suo-
raan  pankkien  luotonantoon,  joka jaettaisiin  osiin ja  kuhunkin  osaan
voitaisiin   tarvittaessa  soveltaa   erilaisia   kassavarantovaatimuksia.L  Sen
vallitessa  voitaisiin  määrätä  esim.  pankkien  hallussa  oleviin  arvopape-
reihin nähden alempi kassareservisuhde kuin muihin luottoihin nähden.
Mikäli  tällainen  menettely  todella  toteutettaisiin,  on  mahdollista,  että
valtiolle  voitaisiin  tämän johdosta  saada  lainoja  edullisemmin  ehdoin,
koska   on   ilmeistä,   että   niitten  suosio  pankkien  keskuudessa  kasvaisi.
Riippuu  kuitenkin  huomattavasti valtion papereista maksettavan koron
sekä yksityisten ]ainoistaan maksamien korkojen sekä eri luottoihin näh-
den  vaadittavien  kassareserviosuuksien  suhteesta, jos  valtion  arvopape-
reitten  korkoa  todella  pystytään  alentamaan.  Eräissä  latinalaisen  Ame-

1  Vrt.  0.  ERNSELL,  m.  a.   s.  439.
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rikan ja  Aasian  maissa  on  todella  tällä  menetelmällä  yritetty  parantaa
valtion  papereitten markkinointia.[

Yleensä  kuitenkin  kassavarantopolitiikkaa  on  pidettävä  melko jäyk-
känä ja  tehottomana  kvalitatiivisessa  rahapolitiikassa.  Toisaalta  saattaa
kuitenkin jossain  tapauksessa  olla  edullista, jos  keskuspankille  myönne-
tään  oikeus  eri  kassavaadeprosenttien  määräämiseen  eri  rahalaitoksille,
koska  se  tällöin  voi  vapaammin  harjoittaa  kassareservipolitiikkaa  tar-
vitsematta  pelätä,   että  jollekin  yksityiselle  rahalaitokselle,  jonka  likvi-
diteettiasema muutenkin on heikko, syntyisi  erinomaisia vaikeuksia, sillä
»keskuspankin päätarkoituksena on tietystikin saada aikaan koko luotto-

järjestelmää  koskeva  muutos,  eikä  aiheuttaa jollekin  erityiselle  pankille
vaikeuksia».2

Kaiken  kaikkiaan  voinemme  sanoa,  että  kassavarantopolitiikka  on
kvantitatiivista riippuen
sisältää kvalitatiivisiakin aineksia.  Nämä kvalitatiiviset momentit saatta-
vffi=Ts=Eiri `?k-sit;-istäFffis€s§äfflåTedullisia,  mutta  haiuttaessa  raj oi t-
taa  tai  laajentaa  tietynlaista  luotonantoa on yleensä viisaampaa turvau-
tua  muihin kvalitatiivisiin  menetelmiin.

Lähtiessämme  nyt  analysoimaan  kassavarantopolitiikan  käyttömah-
dollisuuksia  rahapolitiikassa  voimme  erottaa  sille  kaksi  eri  pääkäyttö-
mahdollisuutta:  A)  sen  käytön  itLieLnäis±:pä rahapolitiikan  välineenä3 ja
B)senkäytönm=±±i±!±p.rahapoliittistenvälineittentäydentäjänä.A-kohdan
voimme  edelleen jakaa:  a)   kassavarantopolitiikan  käyttöön  suhdanne-

poliittisena  välineenä,  b)  sen  käyttöön
c)  sen  käyttöön  poik.keuksellisten  olosuhteitten

en  tasolttamlseen,
toimenpiteenä ja  d)  sen

kay;t,o;:siå:::åi:i::::i:1|Li::i|t|:å:avo|makasnousukaus|'jotakassa-

varantopolitiikan avulla on  tarkoitus  hillitä,  on  keskuspankin  tehtävänä
nc`staa pankeilta vaadittavia varanto-osuuksia. Välittömänä seurauksena

1  Mikäli  kassavarantopoljtiikkaa  kuitenkin  käytetään  tässä  tarkoituksessa,  j.outuu

se  toimimaan  sille  tavallaan  »vieraalla»  alueella.
2  R.   S.   SA¥ERs,   j4n2Grz.cczn  6an43.nLg  jy`yj/G)n,   Lontoo,   1949,  s.   83.

3  Tässä  tarkoitetaan sanalla  »itsenäinen»,  että  kassavai-antopolitiikka  toimii  jlman

muun   rahapohtiikan   myötävaikutusta,   ts.   sekä   korko-   että   avomarkkinapolitiikka
ovat  passiivisia,  ellei  erikseen  tojsin  maini[a.

4  Ymmärrämme  tässä ylijäämävarantojen  pankkien  kassassa j.a  keskuspankissa  ole-

vien  varojen ja  laillisten  reservien  erotusta.
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on pankkien luotonantoon käytettävien varojen supistumnien sekä pank-
kijärjestelmän luottokertoimen pienentyminen,jotka suosiollisissa olosuh-
teissa  merkitsevät vähenevää  pankkiluotonantoa sekä taloudellisen  akti-
viteetin hidastumista. Sen sijaan reservivaatimusten korottamisella ei ole
mitään vaikutusta  pankkien  kassavarantojen  kokonaismäärään nähden,
vaan  se  vaikuttaa  ainoastaan  niitten  reservien  suuruuteen, joita  pank-
kien  täytyy  sijoittaa  yhtä  hyvin  yksittäiselle  pankille  kuin  koko  pankki-

järjestelmälle täysin  »jäädytetyille» reserviosuuksille.  Samoin ovat näille
reserviosuuksille  sijoitetut  varat  saavuttamattomissa  myös  koko  talous-
elämältä.

Kontraktiiviset  toimenpiteet  saavuttavat  tarkoituksensa  tietyissä  ti-
l.;;::;s;aanvkakrisei:oåe;pa:iteia:egasTispåa:å::i:=:J-;i:å=:i£tiJ;::anmtaaair:ii:.:

c>n niitä vähän, ja  keskuspankki  ei salli  lisärediskoi}tt`att~ksia-,  ts. jos pa-nk-
k.ien ylijäämävarannot ovat pienet,  eivätkä ne voi saada niitä lisätyiksi,
kassavarantopolitii_kka  pääsee  helposti  päämääräänsä.   Eri ` asia  tietysti
täas  on,  onko  näin  voimakkaasti  vaikuttava  rahapolitiikan  ase  sopiva
tällaisessa tilanteessa. Jos sen sijaan pankeilla on suur±t_kj±§.§.aL}Larat.ja/.tqi`

sättävä.  Tämä  tapahtuu  kassareserviosuuksia  alentamalla, jolloin  pank-
kien  luotonantoon käytettävissä  olevien varojen  määrä  kasvaa.  Samalla
S±r_?pLe_e___piy_o_s luottokerroin.  Suotuisissa olosuhteissa pankkien
luotonanto ja  sen  mukana  talouselämän  aktiviteetti  lisääntyy.  Saattaa
kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa  talouselämää ei rahapolitiikan avulla
saada  käyntiin.  Pankeilla  voi  esim.  olla  edellisen  tiukan  rahapolitiikan
kauden  seurauksena  huomattava  velkataakka  suoritettavanaan  keskus-

1`,

::rnak::lae,cJi:i:i:a:saaytntårt::nr:See|rkvoijveanati:rss::nn.ai:rnt:eT;soe:::mvaa|Pea:;:::|ti--,#ri|,:,å"
netään  luottoja  vasta  sitten,  kun  pankit  katsovat  velkojensa  olevan  sen
suuruisia,  että  ne ovat helposti  hoidettavissa.  Voimakkaan  lamakauden
vallitessa  voi  kassavaranto-osuuksien  alennuksen  tarkoitus  myös  jäädä
saavuttamatta,  koska  talouselämän  tulevaisuuden  näköalat  voivat  olla
niin synkät,  etteivät ne suinkaan kiihoita suorittamaan  uusinvestointeja.
Tässä  kohtaammekin  pääeron  koron  alennuksen ja  kassareserviosuuk-
sien  alentamisen  välillä.  Teorian  mukaanhan  eräs  syy  suhdannenousun
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alkT_u_P_onseiF_tt±jg:k_e.PP_uL§±8±P±P;tLaj±jpt±±±j2;±!säa±:kj±i§!.a__.Bäa|o.T.a±,yaq:`
ih-;e-sToiriTti-t`6rmTni:;`iläritläriläv=t-i-i¥ffi5tä=:;ust-;-n£`=;¥Ee_P~E!±.ipL€.±€Tis~enjoo#o*]ekv±~:±a]nän¥åj.¥.±äjg±jj§j`-  `--_tlva

_-==`-----\-_i>-_=`_-y-,-

e.  Kassavarant6
tällaista

f:u3i=läls`k-riToli-ä`östäiiikkå`åireTä-ht~avTää~talö-ti`s`ei'äri'änekspansrota`.
Senrrijäa~n`-`-riiri-ut. `luötonsaanti-ehdot,.  €;i~iri`.   -v-åa-dittu  våkuus,   saattå-Våt
kylläkin kassareserviosuuksien alentamisen johdosta helpottua,  mikä jos-
sain määrin voi  lisätä  luotonkysyntää.

Kassavarantomuutosten eduksi on kuitenkin mainittava, että milloin
tarvitaan  nopeasti  vaikuttavaa  ekspansiivista  tai  kontraktiivista  raha-

politiikan välinettä, kassavarantopolitiikka saa kulloinkin toivotun vaiku-
tuksen  aikaan  heti,  koska  rahaviranomaisten  päätöksellä  voidaan  esim.

/luoda ylijäämäreservejä kaikkialle pankkijärjestelmään välittömästi. Toi-
saalta  on  kuitenkin  myös  otcttava  huomioon,   Salli`Ca±!Sg+PLT.F_t_t_eJsijät
nä,i,n rajusti  (varsinkin kontraktiivista vaikutusta tavoit.eltaessa) vaik¥tta:_.
va;±=r.äifij¥li~£iikan~~äs-e`eh-k-ä`y`tt.ä-rii;-tä.-L----~-~``~--~-

Kun   kassareserviosuuksia   koro`tetaan   tai   alennetaan,   ei   pankkien.
luottokapasiteetin   huononemista  tai   paranemista  voida  mitata  yksin-
omaan ottamalla huomioon ylijäämäreserveissä tapahtunut absoluuttinen
muutos,  vaan  myös  syntyvä
weiserin  mukaan   lisä

kerroinvaikutus  on  huomioitava.  Golden-
assan  saaminen  merkitsee  koko  pankkijärjestel-

mälle  noin  5.5-kertaista  luotonantomahdollisuuksien  laajennusta  alku-

peräiseen  kassanlisäykseen verrattuna  edellyttäen,  että  kulutusalttius  on
85.

i-öToJaSaastamisalttius±i.Osaluottoinamyonnetyistavaroistapalaa100

näet takaisin pankkeihin ja  luo täten mahdollisuudet lisäluoton antami-
seen.  Vastaavasti  aiheuttaa  pankkijärjestelmän  ylijäämävarojen  piene-
neminen  moninkertaisen  luotonannon  supistumisen.

Kausivaihteluiden tasoittamiseenja muitten lyhytaikaisten talous-
elämä.n  häir'i-ö-itten  poistamiseen  kassavarantopolitiikkaa  on  pidettävä

JiigpJsämp£länä¥älineenä. Useimmissa maissa, j oissa rahaviranomaisille
on  annettu  oikeus  kassavarantosuhteen  muuttamiseen,  ei kassavaranto-

politiikkaa ole tarkoitettukaan edellä mainitunlaisten vaihteluiden tasoit-
tajaksi,  vaan  sitä  on  tarkoitus  yleensä  soveltaa  i)itempiaikaisten ja  suu-
rempien  muutosten  aikaansaamiseksi.   Kuitenkin  eräissä  maissa,   esim.
Hollannissa,  kassareservipolitiikka  on  pidetty  varsin  joustavana  raha-

politiikan välineenä, ja on kassareservisäännöksiä niin muodoin muutettu
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melko usein. Useimmat näistä maista kuuluvat niihin maihin, joissa avo-
markkinapolitiikan harjoittaminen on vaikeaa  arvopaperimarkkinoiden

pienuuden vuoksi, ja käytännön saneleman pakonjohdosta kassavaranto-
politiikkaa on pidetty päävälineenä, jolla virallisen diskonttokoron vaiku-
tusta  tehostetaan  lyhyittenkin  muutosten  ollessa  kyseessä, ja  on  se  siksi

joutunut useasti käyttöön, mutta ideaalisena välineenä sitä tällaisissakaan
olosuhteissa  tuskin voidaan  pitää.

c)  Useasti väitetään, että kassareservivaatimusten muuttamista pitää
käyttää  ainoastaan  p^oikkeuksellisissa  olosuhteissa.  Millaisia  sitten  ovat
tällaiset  poikkeukselliset  tilanteet?

Voinemme   erottaa   toisistaan  kahdenlaatuisia   poikkeuksellisia   olo-

ja  2)  jonkin  maan  sisäisessä
=--k`ri`iiääT`j=/raTJ-LTkT='

suhteita:   1) ulkonaisista
taloudessa  sy\ni7*TTtekij ät.  Edelli`siiäTu:IiaäTäTiä
maisen  valuutan  maahan  virtaaminen.   Kullan  suunnatonta  maahan

:i:taa:amsi:tuar|::ååsav:el::iahi:klags:å:au=a:l:å;;åiå::an±yftpo?oi-iii-t:ås¥:,
Epäilemättä  j uuri   tällais`e`ssa` ---tilåiit-öe-sl5Ta--käs'sareservipolitiikka   pääsee

Samoin  on  esitetty,  että jollei  ulkoisia  häiriöitä
oteta lukuun, kassavarantosuhteitten korottamist,a pitäisi harkita ainoas-

:::n|i:i:lpo::s'uiui:tataio:|:|e:lirnaehnaå;å:`iks:|T:iku:?::i:|:a;so:åalii::l;i::s-ti'a:|iåi:,
setgäiirähTe-e;`sa'-oriilmeistä,ettäjonkin(Lt-a~ii6i;tä`rik-iä}l-e4ji;a-Jå`ri-tekijän
olemassaolo  vaatii  korottamaan  kassareservisuhteita:L   1)  jos  pankkien
likviditeetti on  niin suuri,  ettei  diskonttokoron  nostamisella voida saada

pankkien  luotonantoä supistumaan,  2) jos  keskuspankilla  ei  ole  tarpeel-
1ista   arvopaperivarastoa   avomarkkinapolitiikan   harjoittamiseen  ja/tai
3)jos6ä±li_v_aj±igp_a_r_v runsasta
Kassavarantopolitiikkaan olisi siis tämän mukaan turvauduttava ainoas-
taan  silloin,  kun  muu  kvantitatiivinen  keskuspankkipolitiikka  on  osoit-
tautunut  kykenemättömäksi  torjumaan  nousukauden  liial]ista  laajene-
mista.

d) Preventiivisenä eli ennakolta ehkäisevänä rahapolitiikan välineenä
voidaan kassavarantopolitiikkaa soveltaa  kahdella  eri  tapaa.  Ensiksikin
sen  käyttämisellä  on  samanlainen  tarkoitus  kuin  luottopoliittisella julis-

]  LEONARD  L.  WATKiNs,  r4c uczr3.czÖ/c rej`c7cJc rcz/2.o,  TheJournal  of poljtical  Economy,

june  1936,  s.  357.

d  !,.i:',I
1,,--4,'"-,-/
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tuksella,  mutta  sitä  on  kuitenkin  pidettävä  tätä  huomattavasti  tehok-
kaampana,  koska  se jo  itsessään  sisältää  toimenpiteen.  Maisteri  Årczrjcz-
/cz3.nen lausuukin, että »kun kassavarantosäännösten muuttamiseen oikeut-
tava  laki  säädetään,  ei  tämä  suoranaisesti  merkitse,  että  kassavaranto-
säännökset samalla tulisivat kiristetyiksi.  Monissa maissa on jopa käynyt
niin,  että  tällaisen  lain  pelkkä  olemassaolo jo  on  ollut  riittävä  halutun
suhdannepoliittisen  tavoitteen  aikaansaamiscksi, joten lakia  ei  ole ollen-
kaan  tarvinnut  soveltaa  käytäntöön».]  Tässä  tapauksessa  siis   kassare-
servisäännöksiä  ei  koroteta,  vaan  itse  lain  olemassaolon  toivotaan  tuot-
tavan halutun tuloksen.

Toiseksi  kassavarantovaatimuksia  voidaan  muuttaa, jotta  saataisiin
osa  pankkien  ylijäämäreserveistä steriloiduiksi.  Tämä  edellyttää  kuiten-
kin,  mikäli  on  kysymys  preventiivisestä  toimenpiteestä,  ettei  parikkien
reservien   korotusten  jälkeenkään   tarvitse   ylijäämärescrvien   puutteen
vuoksi supistaa  luotonantoaan.2 Aivan selvästi  käy kassareserviosuuksien
muuttaminen  tässä  tarkoituksessa ilmi  Federal  Reserve Boardin vuosien
1936   ja    1937    reservikorotusten    yhteydessä    antamasta    lausunnosta,

jonka mukaan  »that what it was dealing with were  potentials and  that
the  current  policy  of  monetary  ease  would  be  continued».   Tällaisen
rahapolitiikan  harjoittamisella saattaa  kuitenkin  tietyissä  tilanteissa  olla
ei-toivottuj.a psykologisia vaikutuksia,  siitäkin huolimatta,  että pankkien

ylijäämävarannot  reservivaatimusten  korotusten jälkeenkin  ovat suuret.
Esim.  vuoden   1937  loppupuolella  Yhdysvaltain  talouselämää  kohdan-
neen  takaiskun  syyllisiä  etsittäessä  keskuspankin  kaksinaisen  rahapolitii-
kan harjoittaminen on mainittava eräänä ~joskin pienenä -syyllisenä.

Verrattaessa  avomarkkina-ja  kassavarantopo]itiikkaa  toisiinsa  voi-
daan  huomata jälkimmäisen  vielä  eräissä  muissakin  suhteissa,  kuin  jo
edellä  epäsuorasti  esiintuoduissa,   olevan  edellistä  edullisemman.   Kun
kassavarantosuhteita  esim.  korotetaan,  nähdään  varmasti,  millä  tavalla
tämä  vaikuttaa  kunkin  pankin  kassalikviditeettiasemaan,  kun  taas  avo-
markkinaoperaatioiden   vaikutuksen   tarkastaminen   on   enemmän   tai

]  A.  KARjALAiNEN,  Å-czjT%czrczn/o4o/!./3.z.4on  /czr4oz./z4f,  Talouselämä  n:o  45/ 1954.  Edellä

sanottu  edellyttää  tietysti  toisenlaisi.a  kassavarantosäännöksiä,  kuin  Suomessa  nyt  on
voimassa.

2  Tällöin  on  usein  kysymys  vähitellen  kcrtyneitten  ylijäämäreservien, joiden  käyt-

töä   luotonantoon   mahdollisesti   seuraavana   luotonlaajennukscn   kautena   halutaan
estää,  steriloimisesta.
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vähemmän  arvaustyötä,  varsinkin  maissa,  joissa  on  vallalla  yksittäis-

pankkijärjestelmä.L  Samoin  kassareservipolitiikkaan  turvautuminen  on
katsottava  avomarkkinapolitiikan  harjoittamista edullisemmaksi valtion
taloutta silmällä pitäen.  Lisäksi avomarkkinapolitiikka    edellyttää aina,
€ttä keskuspankilla`'o`n' hallussaan sen  harjoittamiseen sopivia  arvopape-
reita,   kun   taas  kassavarantopolitiikka   »is   a  weapon   of  central   bank

policy that is caf)able of functioning without ammunition».2
Lopuksi  voinemme  kassavarantopolitiikan  eduksi  vielä  lukea  tässä

yhteydessä,  että  sitä voidaan  haluttaessa  soveltaa  aikaansaamatta  aina-
kaan nimellisen koron nousua.  Mikäli kaikkea ei  kuiten-

__             __I       -                                                     __

tyydyttää, eikä pankkien sallita nostaa antolainauskorkojaan,
on ilmeistä,  että  luotonsaannin edellytyksenä on varmempi vakuus jne.,
minkä seurauksena saattaa olla luoton hinnan tosiasiallinen kohoaminen.

8)  Suurempi merkitys rahai)olitiikassa kassavarantopolitiikalla lienee
kuitenkin  diskontto-  ja  avomarkkihapolitiikan  täydentäjänä  kuin  itse-
näisesti  käytettynä  rahapolitiikan  välineenä.  On  ilmeistä,  että  muitten
rahapoliittisten  välineitten  tehokkuus  kasvaa  suuresti,  jos  ensin  kassa-
varantosuhteitten muuttamisella tehdään niitten  toiminta-alue pienem-
mäksi.  Voitaneenkin sanoa,  että  kassareservipolitiikka  on se  rahapolitii-
kan  kirves,  jolla  puu  kaadetaan,  sekä  diskontto- ja  arvomarkkinapoli-
tiikka   ne   välineet,  joilla   puun   pintaa  siloitcllaan.   Sen   päätehtävänä
onkin  monen  tutkijan  mielestä juuri  sellaisten  ylijäämävarantojen  pois-
taminen, jotka estävät diskontto-ja arvomarkkinapolitiikan soveltamista .

Scur.  siv.  olevan kuvion mukaan pankkien ylijäämäreservit ovat ac.
O]ettakaamme,  että keskuspankki  haluaa  »imeä» koko  tämän  määrän,

jonka  oletamme  lisäksi  levinneen  tasaisesti  yli  koko  pankkijärjestelmän.
Jos  nyt  kassareserviosuuksia  ei  muuteta,  on  yksinomaan  diskontto-  ja
vaomarkkinapolitiikan  avulla  saatava  aikaan  toivottu  tulos.  Diskontto-
koron  korotus  osoittautunee  kuitenkin  yksin  käytettynä  tällaisessa  tilan-
teessa   täysin  riitämättömäksi,  koska  pankkien  ei suurten  ylijäämäreser-
viensä   johdosta   tarvitse   turvautua   keskuspankin   rediskonttausapuun.
Avomarkkinapolitiikan  avulla  tosin  teoreettisesti  voitaisiin  ajatella  ole-

L R.  S.  SALyEF(s,   Cerblral   barbking  ni  the   light  of  recent   Bi.itisli  and   American  experience,

The  Quar[erly Journal  of ri:onomics,  May/1949,  s.  200.
2  C.  R.  WHiTTLESEy,   Reseri)e` require`ments   and   lhe  integration  of  credil  Policies,  The

Quarterly Journal  of Economics,  n:o  3/1944,  s.  566.

--J\J;     !    ,-01`t    Q-
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Ku\-lo   1

-

\\ \
ad  =  pankin  kassa  +  kaikki  keskuspankkjtalletukset
ac  ±  ylijäämärcservit
cd  ±  alimmat lainmääräämät  reservjt
bc  =  kassarcservjvaatimusten  vaihtelualue  (10-20)

van  mahdollista  »imeä»  koko  ylijäämäreservien  määrä,  miitta  käytän-
nössä on osoittautunut,  ettei edes Yhdysvalloissa, joissa Federal Reserve-

pankeilla  on  käytettävissään  valtavat  pääomat  politiikkansa  harjoitta-
miseen,  sen avulla voida saada aikaan  todella suuria muutoksia  pankki-

järjestelmän  reserviasemaan.  Jos  kuitenkin  kassavaranto-osuudet  koro-
tetaan maksimiinsa  (b)  on avomarkkinapolitiikan avulla todennäköisesti
mahdollista  »imeä»  loput  (ab)  ylijäämäreserveistä,  minkä jälkeen  dis-
konttopolitiikkakin   tulee   täysin   tehokkaaksi.   Tä]lä   tavoin   annetaan
keskuspankille ohjakset rahamarkkinoiden hillitsemiseksi eri menetelmien

yhteistyön  tuloksena.  Mikäli  keskuspankki  taas  haluaa  keventää  raha-
markkinoita,  on  edellä  esitetty  ajatuksenkulku  käännettävä  päinvastai-
seksi.

Toiselta  puolen  kassavarantopolitiikka   (pää.välineeksi  tässä  käsitet-
tynä)   edellyttää   onnistuakseen   kulloiseenkin   tilanteeseen   sopivaa   dis-

:åsnt:t_:-j.:siagvn_ot_:±:r_kmTu:?u:åt::::=a:eåoersi:;-ä:å-:#l::::sn:l:i:å:v-:tk=
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leitä,  ja diskonttokorko
onT€ä?~eTtå.

pankkien   antolainauskorkoa   alhaisempi,
onllriEistä,  että  kassareserviosuuksien  korottaminen  osoittautuu  melko
mitä-ärisanbmat±_9_Ta_k_s.i. _t_9i_m.eppi.t`ee~ksi . rahamarkkinoiden   kiristämisen
kannalta käi;oi-t~riri;.--Suurin kiristävä vaikutus kassava_r.an_tova.atimusten
avulla  saadaan  aikaan,  mikäli  keskuspankki  suorastaan -kieltäytyy-vas-
ta_a_n`9ttamasta  pankkien--rediskontattavaksi  tarjoamia  vekseleitä+_inikä
käytännössä   kuitenkin    merkitsisi    rom:g±£±±ggg!i±ii!{ggL harjoittamis!a.`Säri-6i-n--on  kassareservipolitiikka vastatuulessa,  mikäli  pankeilla on hal-

lussaan  runsaasti  lyhytaikaisia  arvopapereita, joita  ne  voivat realisoida.
Tämän   haitan   estämiseksi   onkin   monessa   maassa   otettu   käytäntöön
ns.  arvopaperikate.

F,dellä olemme tarkastelleet kassavarantopolitiikan eri käyttömahdol-
lisuuksia  rahapolitiikassa, ja  nyt  on  aika  käydä  käsiksi  kassareservipoli-
tiikkaan  kohdistuneeseen  kritiikkiin.

Tehokkaan  kassavarantopolitiikan  harjoittaminen  vaatii  keskitettyä

ja  yhtenäistä  pankkijärjestelmää,  jollaista  tuskin  missään  maassa  on.
Erityisen  silmäänpistävästi  tämä  haitta  tulee  esiin  Yhdysvalloissa, jossa
Federal  Reserve-järjestelmään  kuulumattomat  pankit  ovat  melko  eri-
laisten  kassavarantosäännösten  alaisia.  Samoin  on  erisuuruisten  kassa-
reserviosuuksien  määrääminen  eri  paikkakunnilla  sijaitseville  pankeille
omiaan  häiritsemään  keskuspankin  rahamarkkinoitten  kontroma.  Tie-
tyssä  suhdannevaiheessa  kuitenkin  tällaisesta jaosta,  joka  määrää  suu-
remmat kassavaranto-osuudet kaupunki-  kuin maalaispankeille,  saattaa
olla  etuakin,  koska on  ilmeistä,  että noususuhdanteen aikana talletuksia
siirtyy  maaseudulta  kaupunkeihin,  minkä vuoksi  kokonaisvarantovaati-
muksissa  tapahtuu  »ylimääräistä»  nousua, joka  puglestaan saattaa jos-
sain  määrin  hillitä  suhdannenousua.  Lisäksi  suo  mainitunlainen  diffe-
rointi mahdollisuuden  paremmin ottaa  huomioon yksittäisten pankkien
vaikeudet.  Edellä  mainituista  eduista  huolimatta  ei  keskuspankin  kon-
trollin   kannalta   tällaista   jakoa   voida   pitää   tarkoituksenmukaisena.
Sellaisissa   maissa   kuin   esim.   Yhdysvalloissa,  joissa  kassav.arantosuhde
lasketaan keskuspankkiin talletettujen varojen perusteella, syntyy sekaan-

1  Kuten  kuviosta   1   nähdään,   helpottaa  jo   kiinteitten   kassareserviosuuksien  ole-

massaolo  muitten  rahapoliittisten  välincitten  toimintaa,  mikäli  on  kysymys  kontrak-
tiivisen  vaikutuksen  aikaansaamisesta.  jos  kuitenkin  kassareserveille  halutaan  antaa
varsinaista suhdannepoliittista  merkitystä,  on  keskuspankille  annettava  oikeus  kassa-
reserviosuuksien  muuttamiseen.
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nusta sen johdosta, cttä kauempana keskuspankista sijaitsevien pankkien
on   pidettävä  suurempaa  käteiskassaa  -kuin   lähempänä  keskuspankkia
sijaitsevien.   14/ooc7zoo7./Åin  mukaan  pankit,  jotka  ovat  Reserve-pankkien
välittömässä  läheisyydessä,  tarvitsevat  yhtä  suurten  talletiisten  ylläpitä-
miseksi  ainoastaan  kolmanneksen  siitä  käteiskassasta, joka järjestelmän
muissa  pankeissa  on  tarpeen.] Tällainen  haitta  lienee  kuitenkin  vaikut-
tava  ainoastaan  juuri  Yhdysvaltain  kaltaisessa  pinta-alaltaan  suuressa
maassa, jossa on vallalla yksittäispankkijärjestelmä.  Yksinomaan keskus-

pankkitalletusten  laskeminen  kassavarannoksi  esim.  Suomessa  (40  °/o :n
sääntö)  tuskin  tuottaa   edellä   mainitussa   mielessä   suuriakaan   lisävai-
keuksia.

Useimmissa  maissa, joissa   kassavarantopolitiikkaa   harjoitetaan,   on
keskuspankille  määrätty  tietty  yläraja  kassareserviosuuksien  määräämi-
sessä.   Tämän   on   kuitenkin   havaittu   rajoittavan   keskuspankin   kassa-
varantopolitiikkaa,  koska  lain  määräämät  enimmäisreservisuhteet  ovat
osoittautuneet   riittämättömiksi,   sillä   ne   ovat   usein  jo   maksimissaan,
ennen kuin todellinen hätä on käsillä.  Varsinkin preventiivisenä toimen-

piteenä kassavarantopolitiikan voidaan katsoa kärsivän  tämän johdosta.
Monet  tutkijat  ovatkin  valmiit  antamaan  keskuspankille   täyden   har-
kintavallan  reservisuhteen  suuruuteen  nähden.

Nykyisin  eri  maissa  voimassa  olevat  kassavarantosäännökset  ottavat
huomioon  vain  talletusten  kokonaismäärän ja  laiminlyövät  niitten  akti-
viteetin.  Esim.  Saksassa  on  havaittu,  etteivät  nykyisin  voimassa  olevat
säännökset  »pysty  tukahduttamaan  tärkeintä  igfl±±!i_9j£k.ijää,  liikkeessä
olevan maksuvälinemäärän entistä efektiivisempää hyväksikäyttöä, vaan
vähentävät   ainoastaan   mahdollisuuksia   laajentaa   korkeasuhdanteen
aikana  tuotantokoneistoa  uuden  luotonannon  määrää  rajoittamalla».2
Tämä  puute  voitaisiin  kuitenkin  korjata,  mikäli  otettaisiin  käytäntöön
sen  kaltainen  järjestely,  jollaista  Fcderal  Reserve  Board  vuonna   1931
ehdotti  USA:n  kongressille.3  T ämän  mukaan  määrättäisiin  kassavaran-
non  suuruus  osaksi  kokonaistalletuskannan,  osaksi  talletustilien  päivit-

-      _                   _       ------- `   _--`    ---____._           _______ --.------ `    .--

täisten   ottojen   perusteella.   Tarkoituksena   o-n   tällä   tavoin   poi;t-aä  -sE

1  Vrt.  G.  W.  WooDwoRTH,  rhc monc/ar/ cznd 6c!nA3.ng jj/j`/cm,  New York,1950, s.  229.

2 Artikkeli  »Kansainvälistä  pankkipolitiikkaa»,  Uusi  Suomi  29.  9.   1955.
3  Ks.  esim. ti.M_: _-KE;-¥|i.§`,` A4cm6cr  6an4  rGj.G7.ucJ  !.n  /Åc  Un!W  S/a/GJ,  Thc  6conomic

journal  n:o   1/1932,  s.  30.
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haitta,   joka   syntyy   siitä,   että   toiset   pankit   tarvitsevat   suhteellisesti
vähemmän kassavaroja  tietyn luottomäärän  luomiseksi kuin  toiset pan-
kit,  mikä  taas johtuu  niitten luoman  luoton suuremmasta  kiertonopeu-
desta.] Kongressi kuitcnkin hylkäsi ehdotuksen liian tehottomana »todel-
1isen  hädän»  ollessa  kysymyksessä  ja  sai  se  muultakin  taholta  varsin
ankaraa   ai`vostelua   osakseen.2

0n  ilmeistä,  että  kiertonopeusjärjestelmän  esittäjät  katsoivat,   että
kassavarantopolitiikka   muodostaa   itsenäisen   rahapoliittisen   välineen.
Mikäli  kuitenkin  pidämme  kassavarantopolitiikkaa  lähinnä  välineenä,

jolla muitten rahapoliittisten aseitten toimintaa tehostetaan, lienee aina-
kin keskuspankin osittaiseen harkintaan perustuvaa kontrollia pidettävä

parempana,   koska  se  antaa  sille  vapaammat  kädet  rahapolitiikkansa
suunnittelussa.  Parhaan  kassavarantojärjestelyn  ehkä saisimme, jos  pyr-
kisimme  yhdistämään  edellä  mainitun  automaattisen  ja  keskuspankin
harkintaan  perustuvan  tekijän.  Onhan  ajateltavissa,  että voimassa  olisi
koko   ajan   mainittu   automaattinen   tekijä,  joka   osoittaisi   kehityksen
suuntaaja auttaisi täten keskuspankkia kulloiseenkin tilanteeseen sopivan
rahapolitiikan  suunnittelussa,   mutta  että  tämän  lisäksi  keskuspankille
annettaisiin   tarvittaessa   oikeus   kassareservijärjestelyjen   muuttamiseen

jossain   määrin.   Tällä   tavalla   muutettuna   Federal   Reserve   Boardin
ehdotus  luultavasti   antaisi   keskuspankin   käyttöön   erittäin   tehokkaan
luottojärjestelmån  kontrollivälineen.

Kassavarantopolitiikkaa on myös syytetty siitä,  ettei se,  kuten korko,
suoranaisesti  vaikuta itse  pääoman  kysynnän ja  taTjFnTriäEiHääfää-miia

------    `           --------   `   y  --.-------- _ ------.-,---.-- _-_    ---_-'--` -.--  ```

pe<r+i_ste_kijöih±n_.9  Täriä  syyte  pitää  epäilemättä  paikkansa,   sillä  kuten
jo  eräässä  toisessa  yhteydessä  huomasimme,  kassareservisuhteitten  alen-
taminen  ei  sisällä  sellaista  kustannusten  alenemisen johdosta  syntyvää
investointikiihoketta  kuin  koron  laskeminen  saa  aikaan.  Samoin  kassa-
varantovaatimusten  nostamisen  johdosta  aikaansaatavan  luotonannon
supistuksen on tapahduttava suurimmaksi osaksi  pankkien diskriminaa-
tion  perusteella,  mikäli  koron  ei  sallita  nousta.

Kassavarantojärjestelmä   ei   varmaan   myöskään   ole   tasapuolinen

1 Tähän saattaa  olla  esim.  keinottelu syynä.
2 Vrt.  RAv  8.  WESTERFiELD,  A4lonGy,  c7€dc./  cznd  6anÄ!.ng,  New  York,1947,  ss.  703-

7°4i?us] suomi 29  9  1955
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kaikkia  niitä  pankkeja  kohtaan,  joita  reservisuhteitten  muutokset  kos-
kevat.  Tämä johtuu  siitä,  ettei  esim.  reservivaatimustcn  tiukentaminen
kohtaa  samalla  tapaa  kaikkia  pankkeja.  Tämä  puolestaan johtuu  siitä,
cttä pankkijärjestelmän ylijäämäreservit eivät ole tasaisesti jakaantuneet.
Täten saattaa helposti joidenkin pankkien likviditeettitilanne tulla uhan-
alaiseksi,  minkä vuoksi  niitten äärimmäisesssä tapauksessa on suorastaan

pakko sanoa irti myöntämiään  luottoja.  Mitä  epäyhtenäisempi  pankki-
järjestelmä on, sitä suuremmiksi nämä haitat voivat muodostua. Reservi-
osuuksien  differointi  on  keino  tätä  vastaan,  mutta  silloinkaan  ei  voida
ottaa  kaikkia  yksityistapauksia  huomioon.  Lisäksi,  kuten jo  edellä  mai-
nitsimme,   tämän  differoinnin   poistaminen   on   muista   syistä   katsottu
tarpeelliseksi.

Kun vertaamme  keskuspankin diskontto-ja  avomarkkinapolitiikkaa
kassavarantopolitiikkaan,  on  ilmeistä,  että  lopputulos, joihin  näillä  kul-
Iakin  päästään,  on  »normaalitilanteessa»  rahamarkkinain  kiristämisen
tai  heiiittämisen  kanffira-.iaurin . p-i.`i`±iäi^ri-;ääi-å-,-- mut-t-airTJäriri-e-it`t€h-
väikrit-d-siäb-a-`b-a-ärkTeh-L-;it6kapasiteettiinsensijaanvaihteiees-Lu-resti.i

------- _-                 ==-i=_  .---- =.`

Kun   kesk-ris-pankki   korottaa   reservisuhteitä,`-iJåik-rittaa   se   välittömästi
kaikkien  pankkieri  luotonantokykyyn.  Jos' sen  sijaan  harjoitetaan  dis-
kontto-   tai   avomarkkinapolitiikkaa,   saattavat   eräät   pankit   selviytyä
melkein  koskemattomina.  Ilmeistä  kuitenkin  on,  että  ne  pankit,  jotka
kärsivät   eniten   kassavaranto-osuuksien   korottamisesta,   kärsivät   myös
eniten  keskuspankin  harjoittamasta  kontraktiivisesta  diskontto-  tai  avo-
markkinapolitiikasta.  Näitten jälkimmäisten keinojen vaikutus pankkien
luotonantokykyyn  ei kuitenkaan  ole  niin suoranainen kuin  kassareservi-
osuuksien  muuttamisen  aikaansaama  vaikutus,  suoden  täten  siis  pan-
keille  enemmän  aikaa  sovittaa  luottopolitiikkansa  keskuspankin  politii-
kan  mukaiseksi.2  Kassavarantopolitiikkaa  ei  tämän  vuoksi  voitanekaan
käyttää  rahamarkkinoita  supistamaan  muulloin  kuin  sellaisina  aikoina,

jolloin  ylijäämäreservien  määrä  on  suuri ja  laajalle  levinnyt.
Kassareservien  käyttö  merkitsee  myös  yleensä   pankkien  ansainta-

mahdollisuuksien  pienenemistä,  koska  kassavarantotileille  sidotut  varat
useimmissa  maissa  edustavatkin  kassareservipolitiikkaa, ja  ehkä ne  ovat

1 Eri  asia  on,  että  tällainen  »normaalitila»  on  harvinainen.
2  Tätä   haittaa   on   kuitenkin   omiaan   licvittämään   esim.   Yhdysva]Ioissa   va]Ialla

oleva  tapa  ilmoittaa jokin  aika  ennakolta  reserviosuuksien  muut[amisesta.
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siinä oikeassakin. Silläjos hyvin suuri osa pankkien varoista on pidettävä
arvopapereitten  ja  kassan  muodossa  ja  jos  korkeitten  ja  muuttuvien
kassasuhteitten  määrääminen  on  keskuspankin  asiana,   mitä jää  liike-

pankkien  tehtäväksi?]  Pankkien  vastustus  muodostuu varmaankin vielä
suuremmaksi,  mikäli  keskuspankki  käyttää  liikepankkien  kassavaranto-
varoja  oman  luotonantonsa  lisäämiseen,   varsinkin  kun  otetaan  huo-
mioon,  että  liikepankkien  keskuspankkitalletuksille  ei  yleensä  makseta
korkoa.

Usein väitetään, että kassavarantopolitiikan avulla keskuspankilla on
käsissään valta, jolla  se  voi  tuomita jotkut  yksityiset  pankit  kuolemaan.
Mutta  eikö  samaa  syytettä  voida  kohdistaa  muihinkin  rahapolitiikan
välineisiin,   sillä  jos   rahapoliittisella   aseella  on  joltistakin   tehoa,   eikö
sillä väärin käytettynä voida tehdä  »kiusaa» joillekin pankeille? Tietysti
mitä voimakkaampi jokin ase on,  sitä enemmän vahinkoa sillä voidaan
saada aikaan, m`itta jonkin rahapoliittisen välineen tuomitseminen  tältä

pohjalta  on  perusteetonta.
Sen  sijaan  kassavarantopolitiikkaan  liittyy  vielä  eräs  haitta, jota  ei

voida    havaita    diskontto-    tai    avomarkkinapolitiikkaa    sovellettaessa.
Pankkien  luottokapasiteetin  suuruutta  arvioitaessa  voidaan  sen  sanoa
riippuvan    lähinnä    kahdesta    tekijästä:    1)    kassavarantosuhteesta   ja

---- '£ ---- `  _  _ .--- '1._   -`-7--1

-;#:i::::::så:isiå,.e:,oisnnhy:oknaot::såui::in:t:oks:sav:å,ma:åee:,t::aoss:npakna:skai:
likviditeeiistään.  Mikäli lailliset reservit ovat ollect juuri minimisuuruus-
luokkaa  eikä  käteiskassaa  voida  supistaa,  on  pankkijärjestelmän  tämän
vuoksi  realisoitava  varojaan  kassavarantosuhteen   ennalleen  saattami-
seksi.

Ei  myöskään  voida  ajatella,   että  pankkireservit  olisivat  alituisten
muutosten alaisina, sillä tämä tuottaisi pankeille varmasti suurta sekaan-
nusta ja epävarmuutta sekä jo  kirjanpidollisestikin johtaisi  moniin han-
kaluuksiin,  kun jatkuvasti on talletettava erisuuria osuuksia talletuksista
tai niitten  kasvusta.  Tämän vuoksi tätä  asetta on  mahdollisuus käyttää
vain  tietyin  väliajoin.

Lopuksi  meidän on  kiinnitettävä  huomiomme siihen,  että  pankkien
kykyä ja halua lisätä luotonantoaan ei voida yksinkertaisesti mitata niit-

]  Edellä   sanotun   paikkansapitävyys   riippuu   tietysti  kassavarantosopimuksesta

tai  -laista.  Vrt.  esim.  Suomen  kassavarantosopimuksia.



202                                                                     MAURi  M.  F.GGERT

ten   kulloistenkin   kassan  ja   talletusten   suhteen   perusteella   yksinään.
Niillähän voi  olla  melkoinen  määrä  arvopapereita,  rediskonttauskelpoi-
sia  vekseleitä  jne.,  joita  ne  voivat  realisoida  ja  tällä  tavoin  parantaa
kassalikviditeettiään.  Esim.  keskuspankin julistus  korkokannan  pitämi-
sestä muuttumattomana ja rajattoman rediskonttauksen salliminen saat-
tavat   taata   pankeille   mahdollisuuden   katsoa   likviditeettinsä   pysyvän
ennallaan   tai   suorastaan   parantuneen   kassai.eserviosuuksien   noususta
huolimatta.  Kassavarantopolitiikalla  on  siis  tiettyjä  rajoituksia ja  heik-
kouksia, jotka joissakin tilanteissa saattavat tehdä sen tehokkaan toimin-
nan vaikeaksi tai suorastaan mahdottomaksi. Ennen kaikkea on huomat-
tava,  cttä  missä  muodossa  hyvänsä  kassavarantopolitiikkaa  sovelletaan,
se   vaatii   täysin   onnistuakseen   kulloiseenkin   tilanteeseen   sopivaa   dis-

\;;t:ti:e::::::1;::a:uia:a:fa.:nso:S::kf,:v:o:?.åe:,;::::tä;::k::ersae:ie;:,teat.ti`::;koTåp:ankkak:

Maissa, joissa  on  voimassa  eri  kassavarantovaatimukset  eri  talletuk-
siin nähden, voi tästä seikasta syntyä erinäisiä lisävaikeuksia.  Niin kauan
kuin  erilaisten  talletusten  suhde  pysyy  muuttumattomana,   ei  mitään
vaikeuksia tarvitse tulla esille. Mutta jos kokonaistalletuskannan pysyessä
muuttumattomana  tapahtuu  siirtymistä  shekkitililtä  säästötilille,  vaa-
dittu kassareservi pienenee.] Tällöin pankeilla on samansuuruisen kassan
turvin  mahdollisuus  lisätä  luotonantoaan.  Jos  siirtyminen  talletuksissa
tapahtuu   päinvastaiseen   suuntaan,   luottokapasiteetti   taas   pienenee.
Onko tällainen automaattinen kassareservisuhteen muuttuminen toivot-
tavaa  nykyisissä  pankkijärjestelmissä?

Vastatessamme  tähän  kysymykseen  meidän  on  otettava  huomioon,
mistä syystä siirtymiset ovatjohtuneet. Sayers'in mukaan voimme erottaa
kolme   mahdollista   syytä:2   1)   suhdannevaihtelut,   2)   sen,   että   yleisö
ryhtyy  suosimaan  säästötalletuksia  kassatalletuksien  kustannuksella,3 ja
3)  sellaisen muutoksen shekki-ja säästötalletusten suhteessa, joka ei vas-
taa todellista  muutosta kassa-ja säästötalletusten suhteessa.

1  SA¥ERs,  .4me7!.cczn  ...,  s.   119.

2 Tämä johtuu siitä,  että vaadittu suhde kassan ja säästötalletusten  välillä on pie-

nempi  kuin  kassan ja  shekkitalletusten  välillä.
3 R.  S.  SA¥ERs,  A4:odcrn  6cnk2.ng,  II.I-painos,  Lontoo,1951,  s.  261-.

4  Säästö-ja  kassatalletukset  määriteltyinä  SA¥ERsin  mukaan.



KASSAVA RANTOP O LITII KASTA                                                               2 0 3

Toisen   tapauksen   voimme   vähemmän   olennaisena   jättää   tässä

yhteydessä  enemmittä  huomioitta,  se  ei  kaiken  lisäksi  poikkea  huomat-
tavasti ensimmäisestä. Kahteen muuhun sen sijaanjonkin verran lähempi

perehtyminen lienee paikallaan.
Nousukauden   aikana   tapahtuu   automaattinen  siirtyminen  säästö-

talletuksista  kassatalletuksiin.  Tämä  vaatii  pankkeja  pitämään  suurem-

paa kassaa sekä merkitsee suurempaa koron nousua kuin muuten tapah-
tuisi.  Laskukauden  aikana  tapahtuu  taas  vastakkaissuuntainen  kehitys.
Tässä  tapauksessa  siis  eri  kassareservimääräykset  säästö-ja  shekkitalle-
tuksiin  nähden  ovat  omiaan  tasoittamaan  ja  hillitsemään  suhdanne-
vaihteluita.

Sen sijaanjos talletusten kesken tapahtuu nimellinen, mutta ei todel-
lista muutosta, ts. jos ei säästötalletusten vähenemistä ja shekkitalletusten
vastaavan suuruista  lisääntymistä vastaa samanlainen muutos säästö-ja
kassatalletusten suhteessa, sa.attaa kokonaisreservivaatimuksissa  tapahtua
ei-toivottuja  muutoksia.  Tällöin  siis  on  mahdollista,  että  shekkitalletuk-
set joko nousevat tai alenevat,  ilman että on tapahtunut nousua tai las-
kua   kassatalletuksissa   (kokonaistalletusten   tietysti   pysyessä   samana).
Yhdysvalloissa  on  esim.  tapahtunut,  että  pankit,  voidakseen  vähentää
lain  vaatimia  kassareservejä,  ovat  taivuttaneet  asiakkaansa  siirtämään
shekkitilillään   olevat  varansa   säästötileilleen  sallien   näitten   kuitenkin
samalla   käyttää   säästötiliään   shekkitilin   tavoin.   Tällainen  on  tietysti
omansa  häiritsemään  suuresti  keskuspankin  tilannearviointeja.

Kun  siis  on  päätettävä,  onko  otettava  käyttöön  yhtenäiset  kassa-
reservivaatimukset  vai  onko  eri  talletuksiin  sove]lettava  erilaisia  sään-
nöksiä,  ratkaisu riippuu  lähinnä siitä,  minkälaisen asenteen ottaa  edellä
mainitun   edun  ja  haitan  suhteelliseen  vaikuttavuuteen  nähden.  Jos,
kuten  Sayers  mainitsee,  pitää  korkopolitiikkaa  ensisijaisena  suhdanne-

politiikan   välineenä,   kallistuu   epäilemättä   eri   kassavarantosuhteitten
käyttämisen  kannalle.  Jos  taas  pitää  tärkeänä,  että  keskuspankki  saa
oikean  kuvan  kulloisestakin  tilanteesta,  on  yhtenä.isiä  säännöksiä  pidet-
tävä edullisempina.

Melko  harvoin  kuitenkin  inflaation
luotonanto.   Suurin

varsinkih
uhatessa  reserviva
reservejä

J2iäiyzio±Hi±¢lii±!!i=n£-n
on  varmasti  lö

äisestä
dettävissä  valtion

budjetista. Kun siis inflaation

åäågB,k#diåa±is¥r:|?:
korottamalla  siirretään

eskuspankille,op_tärkeätä,±tiä_.±äE=ä=_¥g_rteLtoLd_9~L_].4_`å
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daan  eikä   päästetä niitä  lisäämään  muutenkin±ä!±LmL!±±±±ej±iije~±i?HS.t_aJs}£Ls,y_q`±ääi.
saadaansiir±äk±Ei±apaukses_sja,_et!iLj2a_n_k_kienkeskuspank-

kiiiHäTl€E€jtiirraTlri`set-. -reLgs=]ci±j±±:±s±±±p  |iik_ke€|!e,._ p£pkkie_p  iå`r-oj e_n
si't6riisella  aikaan
ja-±Tk_i_riöskus_p±nL±n_9l

kysynnän ja  luotonannon  supistumista,
it-s-e --ruot-ava-  täliäi51åäså-. tiiante€ss`å

|iikkffiiå;k_?Ti-ä_n_s_a.iet,e|i`i'_-k-oskas€--heLtra|oi|iikkeeuiias-ki±t_uji3®--.-
läitten__va_ik.u!uksen   pankkien   luottokapLa;gi±§£tt`i_ip,.   Voidaan   kuitenkin
s;noa,  että  tehokkaan ja  todella  inflaatiota  estävän  kassavarantopolitii-
kan,  kuten  kaiken  muunkin  rahapolitiikan,  onnistumisen  edellytyksenä
on  tasapainoinen  tai  mieluimmin  ylijäämäinen  budjetti.

Sen   sijaan   lamakaudella   on   ehkä   teoreettisesti   ajateltavissa,   että

pankkien  talletuksia  käytettäisiin  ku]utuskysyntää  elvyttämään,   tämä
tietysti   sillä   tärkeällä   edellytyksellä,   että   pankkien   likviditecttiasema
ilman kassavarantohelpotuksiakin  on  kyllin  hyvä  »halvan  rahan  politii-
kan» ajamiseen.  Ennen kaikkea on tärkeätä,  että pankit suuresta kassa-
reservistään  huolimatta  ovat  halukkaita  alentamaan  luotonantokorko-

jaan.  Kassavarantoja voit,aisiin siis  tässä  tapauksessa pitää jonkinlaisena
suhdannevararahastona.  Toisaalta  tämä  ei  ole  mikään  olennainen  etu,
koska  keskuspankki  voi  saada  suhdanteita  elvyttävän  politiikan  käyn-
tiin  ilman  tällaisia  vararahastojakin;  onhan  se,  kuten jo  edellä  mainit-
simme,   talousyhteisön  ensisijainen  kassan  lähde.

Yleensä  voidaan  sanoa,  että  taloudellisessa  elämässä  on  monia  sel-
laisia vaiheita, joita ei voida selvittää yksinomaan rahapolitiikan avulla ;
Board  of Governors  of the  Fc.deral  Reserve  System  onkin  ottanut  sen
asenteen,että»¥?±=v=±i±:±S±±:n==gss=aj±j5£ä!!isyY-dessäJP9..J:cU_[±±S£P.EL°.!i-ti-e-ä±qämDfEÖHåffiHnTiä=k= a että sekä halli-
tuksessa._et~t_ä``~s€l_l±iit|n`_s~gp__u|±9.p..T_9!.e.l_l.e_.t};zäg!ss;n±±nJEäp.i.k_untien,

joii-raonvaikutusta~`t~qlputdteLl_isv?.e_p`+a`k±_ivi.!`e£±tjjp.,`yL±£9i,P?_in±ai£.nL±n-
ngl=~:ååa::;:-uåsaei:s-aj;a-åp-spi:r-av-näntår:=o:;:;;å=;±å:::?:=:S:::ai;>i.|2man-

sodan temmellyksessä - eräissä jo aikaisemminkin - taka-alalle muit-
ten  suoranaisempien  rahansäännöstelykeinojen  astuessa  esiin.  Ei  voida

Vrt.   R.   ILASKivi KassauaTantopoliiiikasta  vieläkin,  Ta,louselä.rr\å  n..o   46/ 1954,  s.

isäksi  mikäli  näjn  ei  menetellä,  saattaa  valtion  varain  puute,  yksinomaan
varojen saalistamismielessä,  sanella  kassareserviosuuksien  korottamisen.

2  Federal  Reserve  Bulletin,  toukokuu  1939,  s.  363.
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kieltää,   ettei   näillä   suoranaisemmilla   rahapolitiikan   keinoilla   oltaisi

päästy  yhtä  hyvään  tulokseen  kuin  korkopolitiikankin  avulla  luoton
kokonaismäärän   rajoittamisessa.   Kysymys   on   vain   siitä,   voidaanko

pankkien usein ehkä mielivaltaisestikin suorittamaa lainoituskohteittensa
valintaa  pitää  sopivana ja  oikeutettuna vapaassa  taloudessa verrattuna
koron   suorittamaan   lähinnä   yrityksen   kannattavuuteen   perustuvaan
valintaan.

Vaikka viime aikoina onkin ollut havaittavissa yleistä paluuta takai-
sin  korkopolitiikan  piiriin  ja  esim.   kassavaadeprosenttien  muuttamis-
tiheys  on  monissa  maissa .harventunut,  niin  tästä  huolimatta voitaneen

pitää varsin epätodennäköisenä, että kassavarantopolitiikkaa sen parem-
min  kuin  mitään  muutakaan  välittömästi  vaikuttavaa  rahapolitiikan
välinettä  tullaan  kokonaan  hylkäämään.  Sen  sijaan  voidaan  kylläkin
odottaa,  että  ne  tulevat  esiintymään  uusissa ja  ehkä  parannetuissakin
muodoissa.


