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Lokak. 3 p:'uä 1917 läksi'l mukallani eräs kaf.kaisen 
idan asialllulltija-liikemies Kiinaan t,~tki1l/aan eUntarpcit-
UIt saallli- ja luonlimahdolliszwksia kansamme pelastami-
seksi 1thkaavasta nälkäkuo/emasta . Sekä oma että asian-
tt,"lijan i malka tapahtui kokonaan mil/un kustamzukseJlalli. 
ainoana 'ap,matti sillo1'se" clilltarvepäällikkömme. ratsu-
mestari H. A kermani1t ja silloisen mi"isterimme l' el/äiällä, 
ins. Enckellin suositukset Matkan {ein mahdollisimman 
lyhyessä aiassa ja voinkin jo palata sieltä takai.~ill ;ouI1,k. 
3 P:'lIii ]917. Heti saavlIftuani jätin selonteon /IIatkalt 
mwlesitini erittäill lupaavista II/loksisla sellaa{ill silloiselle 
elintarvcptiäilikolle, joht_ lV .. 1. L01'OlIiukselle, sekä sit-
temmin Herra H. G. Paloheimolle kohta hiilIelI IIIU/laan 
elinlar'/lepäällikf)ksi. Ehdotl/kseni hän osolli TUOII{ikun-
nalle, 'mikä kuilenki'II iätli sen kokonaan huomioOlloflamafta. 
Nyt kun näliinhiitä /täyttää entistäkin ulzkllaiJammalta 
ja kun esittämäni kei1/O ei miclestiini ole vieläkään kdy-
nyt vallan mahdottomaksi, joskin sen toteuftami1/(!I' nyt 
vaatii melkoisesti enemmän varoja kllin silloi" , olelt jul-
kaisemalla tämän Vtjosi takaperin sCllaatille jäftämäni eho 
dotuksen painosta, koettanut saada kiimtitctyksi tarpeellista 
htwmiota siihen. Erikoisesti jiiftäisin tämän ehdotuksen 
IulllituksclI ja kallsanedustajaill Il(Irlr;llfa,1n 
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K ipeä elintarpeittell puute sYlltymämaassani sd:ä 
vaikeudet jotka elintarpeitten hankintaa koh
taavat, ovat pakottaueet minut etsi,mään taistelu

keinoja sitä vastaan . .Maa tarvitsee viljaa , sokeria ja 
muita eliutarpeita ja on niitä hiunalla millä hyvänsä 
hau1.;ltava. Ne poikkeukselliset olot, joissa nykyisin 
elämme, vaati\-at poikkeuksellisia toimenpiteitä uhkaa
van nälänhädän torjumiseksi. 

Etsiessäni tarvittavia elintarpeita, käännyin Kaukai
sen-Idän (Kiinan) markkinain puoleen, joita tähän asti 
on kaikkein vähimmän käytetty mutta jotka minä liike
asioitteni vuoksi olen jo kauan tuntenut ja olen sieltä 
löytänyt kaikki meillä tarvittavat elintarpeet. Ne oyat 
laadultaan sellaisia, ettei parempaa \'oida toi \'oa. Olen 
saanut Harbiniu, Shanghain ja Honkongin suurinlIuilta 
liikkeiltä tarjouksia, joissa mainitaan tavaramäärä, han
kinta-aika ja hinnat. Näillä tarjouksilla tietenkin 011 nyt 
ainoastaan tiedusteleva luonne, sillä ne eivät \'oi olla 
voimassa epämääräistä aikaa. Tarjousten mukana olen 
saanut myöskin näytteitä, jotka voin vaadittaessa esittää. 

E1intarp~ita si is on. Välttämätöntä on nyt ratkais
ta kaksi kysymystä, joista toinen koskee elintarpeitten 
ostamista, ottamalla huomioon sodan rikkomall eri mait
ten valuutan (kurssin) ja toinen eliutarpeiden tuontia 
Suomeen. 
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Viljan hinnat 011 ilmoitettu rninullc ruplissa, muitten 
tavarail\ Englannin \-aluutassa. Suomen ei ole ko \'in 
vaikea hankkia tarpeellista määrää Venäjän rahaa, ja 
kcn rupla ja markka nY"."yisin ovat saman arvoisia, \'oi
daan minulle ruplissa ihnoitettuja hil\toja pitää markoissa 
ilmoitettuina. Paljoa \-aikeampaa on maksaa 1111.:ita elin
tarpeita, joitten hinnat minulle on ilmoitettu Englannin 
valuutassa. Suomen hallituksen on välttämättömästi 
saatava Englannin valuuttaa joko ostamalla sitä tahi 
ottam.alla lainat\. Jälkimäinen keino olisi tietysti mel
koista edullisempi, mutta myöskil\ ensiksi mainittua kei
noa, kun otetaan huomioon markan (frangin) nyk'yiuen 
arvo, \'ojdaan pitää hyväksyttävänä, kllten näk"yy tähän 
liitetystä elintarpeitten otaksutusta hilltataulu kosta. \Ta
luuttakysymykseu ratkaisu on tärkein ja kiireellinen. 
Minä luulen," että se voidaan ratkaista suotuisasti, jollei 
\;älittörnästi Englannissa, niin Ruotsin välityksellä ja 
ruotsalaisen \raluutan avulla. On itsestään selvää, että 
jos kevääseen mennessä tulee rauha, Göteborgissa ei tar
vitse toimittaa uutta lastausta, vaan \'oivat laivat pu.r
jehtia suoraan Suomeen. 

Kun' valuuttakysymys on saatu onnellisesti ratkais
tuksi, jää vielä ratkaistavaksi paljon niouimutkaisempi 
ja vaikeampi kJ'symys, uim. kysymys ostettujen elintar
peitten tuonnista Suomeen. Sota on saattanut Suomen 
sellaiseen asemaan, että se on nykyisin eristetty kaikilta 
puolin, Itämeri on suljettu, ja on ai\'an mahdotonta saa
da mitään elintarpeita Venäjän rajan kautta. Sekasorto 
kuljetuksen ja koko taloudellisen elämän alalla Venäjällä 
on saattanut pohjoiset alueet ja Pietarin puolittain nälän
hätään. Nyk"yisill Venäjältä saapuvat tiedot eivät anna 
pienintäkään toivetta siitä, että ti lanne lähitulevaisuudessa 
edes osaksi paranisi. "Pitkään aikaan ei palaa normaali
elämä Venäjälle siinäkään tapauksessa, että lähitulevai
suudessa saataisiin rauha. Venäjän puutteelliset kulku-
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-neuvot ne kun kaiken lisäksi armeijan hajalle laskemisen 
vuoksi ovat joutuneet äärimmäiseen rappiotilaau, saatta~ 
vat kadottaOlaan kaikki toiveet siitä , että olisi mahdollista 
tuoda eIin~arpeita Suomeen Venäjän rajan puolelta. Tä
män ohessa on otettava huomioon seu raava seikka: jos 
joitakin Suomeen v ietä,-iksi määrättyjä ta\'3roit3 saapui
sikin Vel\äjän pohjois-alueelle, joita ei missään tapauksessa 
voida sivuuttaa, niin ne ilman epäilystä tuli5i,"at taka
varikoiduiksi näitten alueiden tarpeita ,'arteu. Näin 
ollen on aivau mahdotonta saada eHntarpeita tätä tietä. 
JäleIle jää ainoa tie - tie Ruotsin kautta. Ja yksin
olllaan tätä tietä \'oi Suomi saada sille välttämättömät 
eIintarpeet. Näin ollen on ,-aIitta "a 5eU raa va ku lku Tei tti ; 
lähettämissatama, Panaman kanava, pohjoinen tie Nor· 
jaan Bergeniill asti , territoriaIivesiä pitkin Göteborgin 
satamaan. K anavatie on vali ttava rautateitten asemesta 
siit~ syystä, että Ruotsissa ei ole lämmitysailleita vetu· 
reja varten. 

Valitessalli tämän ainoan mahdollisen tien , jota pit· 
kin elintarpeet voidaan ~uomeen l-uljcttaa, ryhdyin tutki· 
maan kysymystä perinpohjin saadakseni sekille, oliko 
suunniteltuan totcutt.'uninen mahdollinen, s. o . oliko l1lah· 
dollista saada tarpeellinen määrä tonnistoa Ja kui nka suu ret 
ou\-at rahtimaksut. Tässä tuli eteeni ai\'an odottanL:"1tlo
mia yaikeuksia, joj:ka pakottivat minut luopulllaall alku
peräisistä aikomuksistani ja antamaan niille aivan toisen 
suunnan. Laskettuani osapuilleen sen elilltar\"elllää
räll suuruuden, mikä oli Suomen tarpeeksi ostettava, sain 
"100- 120 tuho tonnia. On hyvin vaikea, jollei ai\'31\ 
mahdotonta saada kaukaisesta Idästä tar!)~~llinen määrä 
lah-oja tämän tavaramäärän l-uljettamista varten Huot
siin. J apanilaiset lai\-anomistajat ottavat nykyisin yleensä 
hy,,-in vastenmieli sesti l-uljetettavakseen lastia Euroop~ 
paan, minkäVl.:oksi olisi täytynyt ryhtyä vuokraamaan 
vapaita skandinavialaisia ja tansblaisia höyrylai\"oja, 

'~~--------"""----"----------------"""-----'~ 
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joita on kaukaisilla seuduilla Kaukaisessa Idässä. )olutta 
niitteukin lukulll<1.ärä on hyvin vähäinen. KUIl ottaa hua
nuoon lastauksen kiiree11isyyden, niin olisi sangen varo
m.atonta jättää koko yritys.sen varaan, että mahdollisesti 
saadaan tarpeellinen tonnisto vuokraamalla höyrylai"voja. 
Nämä tiedot eivät olisi täydel1islä, jollen mainitsisi Kaukai
sen Idän markkinoilla nykyisin voimassa olevia ku ljetus
maksuja. 'Pitäen normaali val~al11erihöyrylaivana 9.000 
tounin kalltoista, höyrylaivojen omistajat ovat määrän
neet rahtim ... 1.ksuksi €O cllgl..puntaa tonnilta, ',0 kuut. ja
lalta~ tänlän ohessa ta'-aran lähettäjä maksaa sota vaara
vakuutusta JO % höyrylai,-un hinnasta, mikä tekee noin 
60 tuh.engl. puntaa. H öyrylaivan odotusajalta lastatessa 
tavaran lastauttaja maksaa 750 puntaa jokaiselta 2/, tun
nilta. Näin ollen nouse/;' yhden tonnin rahumal,:su 70 pun
taau. Näin Suuret rahtim,aksu t (noin 1 shilling.6 penssiä , 
kilogrammalta) tekeyät hYvln vaikeaksi elintarpeitten os, 
ton Suomeen Kan kaisen ldän markl-illoilta. 

Tästä tilanteesta voidaan pelastua ainoastaan osta
malla höyrylai,·oja . 

HUllkkilll..:'l.lla höyrylaivoja lastillomistaja turvaa itsel
leen tarpeellisen tonniston ja lastausajan sekä vapautuu 
lukemattomista satunnaisista seikoista. jotka voivat tur
lUella kaikki bäneu suunnitelmansa ja edellytyksensä. V. 
1895- 1910 rakennettujen höyrylaivojen hinta on noin 
75- 80 puntaå t01ll1ilta kuollutta painoa. Näin ollenll1ak
saa tavallinen valtamerihöyrylaiva noin 600,000 engl. puu
taa. Ennenkuin siirryn esittämään niitä yleisiä seikkoja, 
miksi on edullisempaa ostaa höyrylaivoja kuin vuokrata 
niitä, katson välttämättömäksi esittää kuinka kalliiksi 
tulee matka kiinalaisesl:\ satamasta Göteborgiin. 

Kiinalaisesta satamasta lähtevä höyrylaiva pääsee 
kahta tietä Atlallnin valtnmerelle, nilJl. länneu tietä si
vuuttamalla Hyväntoivoll niemen, ja idän tietä Panaman 
kanavan kautta. Kumpaakin tietä kestää matka yhtä 
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kuu van, nlm, 9 viikko~; matkan pituuskin on melkein yhtä 
suuri, nim, J4,OOO peniuk.; samoil1lllyöskin kustanllukset. 
Mutta matkaa Ameriikkaan pidetään vaarattomampana 
ja siitä syystä myöskin edl1l1isempalla, Laivan miehistö 
on ,'alittava kiinalaisista, mutta kapteenit ja upseerit lä
hetettävä Euroopasta (Suomesta, Ruotsista tahi Norjasta). 

Kun 13i\':l1I hinta on 600,000 engl. puntaa, tulee matka 
Kaukaisesta Idästä Göteborgiin maksamaan: 

Vakuutus 10 % 
hiilet 
eJintarpect 

puntaa 60,000 

kapteenin palkka " 
upseerien palkka: 2 toista upseeria ja 

3 kolmatta 
kOlleenkäylläjäin palkka" 2 toista ja 

3 kolmaUa 
curooppalaiucullliehistö 
kiinalaisten matmusien palkka 
laivunlastaus ja purkaamincn 
menot Panaman kanavassa 

" 

" 
Puntaa 

Ii ,000 
1,000 

150 

300 

375 
300 
900 

12,000 
11,000 

83,625 

Ottaessammc tämän summan pyöreissä lu\"uissa, 
saamme matkakustanlluksiksi (matkaan mencyä aika, tas 
taus ja purkaamincn siihen luettuua, on 13 ,-iikkoa) 85,000 
puntaa 8,000 tonnin lastin rahtim,aksuksi, mikäonlO pun
taa 12 shillinkiä tonnilta cli 2,6 pensiä kilolta (vastaava 
su mma 1 shill. 5 pens. ,-uokralai,-oja käytettäessä). ('l'ä
hän SllDlIl),.'1au on muuten vielä lisättä"ä l:tstin \"a1.."Uutus, 
mikä on 10 o~ ostohiuuasta.) 

'l'ulennyt niihin seikkoihiu, jotka sai\"at minut lopul
lisesti siirtymään siihen ajatukseen, että on ,'ä\ttämätölltä 
ostaa höyrylaivoj a ejkä käyttää "icrasta tonnistoa, vaikka 
böyrylai,-ojcn osto ,-aatiikin melkoista enemmän kcrraUa 
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suoritettavia pääomia. Ryhtyessäni ratkaisemaan kysy
mystä elintarpeiden tuonnista Suomeen oli tarkoitukscni 
hankkia kotimaallelli etintarpeita mahdollisil1uuan edulli
seen hintaan. Tämä on mahdollista ainoastaan sillä ehdolla, 
että ostetaan höyrylaivoja. Sodan säälimättömä.n käynti
tavan vuoksi aleneesodanjälkeen maailman kauppalaivojen 
tonnisto melkoisesti . Mitä tarmokkain laivojen rakenta
minen voi vasta useitten ~'1.losien ~uluttlla täydentää sen . 
Heti sodan jälkeen ei kau ppalai vasta tu te rii ttämään maail
man meri~uppaa varten, minkä vuoksi rahtimaksut!tule
vat pitkät aj at olemaan sangen korkeaIla . Näinollen on höy
rylaivojen omistamisesta ainoastaan hyötyä, sillä kolme, 
neljä matkaa korvaa niiden hinnan. Näiden kansan va
roilla ostettujen laivojen tulee jäädä kansan omaisuu deksi 
ja olla pohjana kansallisen kauppalaivaston luomiselle. 
Vaaran uhatessa isänmaata voi tämä samainen laivasto toi
mia maan puolustuksen hyväksi. Näitä kauppalai vaston 
hankkimiseen käytettäviä melkoisia menoja voidaan siis 
puolustaa sillä, että sen kall tta voidaan kansalle hankkia 
halpaa viljaa ja toiselta puolen ne tulevat lisäämään kan 
sal1isomaisuutta, minkä vuol.."Si näitten melkoisten varojen 
käyttäminen on täysin tarkoituksenmukainen ja tuottava . 

Minulle on tarjottu 12 teräsrun~oista höyrylaivaa . 
Ne ovat rakennetut viimeistään 15 vuoden aikana aina 
vuoteen 1910 saakka ja on niitten yhteinen tonnisto lähes 
60,000 tonnia. 1\fainittuina vuosina rakennettuja lai,"oja 
pidetään lujimpina ja parhaimpina. Sodan aikana raken
netut laivat, jotka rakennusaineitten jå työvoimien kal
leuden vuoksi ovat kalliimpia, eivätkä läheskään ole näin 
lujaa rakennetta. 

Tämän suunnitelman toteuttamiseksi on välttämä
töntä, että Suomen hallitus diplomaattista tietä hankkii 
soti vien valtojen ja etupäässä Englannin suostumllksen 
viljan ja muitten elintarpeiden vapaaseen kuljetukseen 
Kiinan satamista Ruotsin satamiin sieltä sitten lähetettä-

• 
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väksi Suomeen. Laivojen hankkiminen Kaukaisesta Idästä 
ja niitten lipun muuttaminen ei myöskään voi tapahtua 
ilman ulkovaltain suostumusta. Tämä ei missään tapauk
sessa voi tapahtua ilman Englannin tietoa, Japanin halli
tuksen ystävällisesti kannattaessa ostoa. Toiselta puolen 
on välttämätöntä hankkia Ruotsin hallituksen SUQstUDlUS 

viljan päästämiselle Ruotsin alueen kautta. Pahimmassa 
tapauksessa olisi tälle maalle luovu tettava osa Suomenhal
tituksen ostamista etintarpeista. MIelestäni olisi Suomen 
hallituksen viipymättä ryhdyttävä selvittämään näitä 
kysymyksiä, että maa kevääksi ehtisi saada kaikki; sille 
välttämättömät elintarpeet. Jollei ryhdytä ratkaiseviin 
ja kiireellisiin toimenpiteisiin, mm maata uhkaa kaamea 
nälänhätä. • 
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väksi Suomeen. Laivojenhankkiminen Kaukaisesta Idästä 
ja niitten lipun muuttaminen ei myöskään voi tapahtua 
ilman ulkovaltain suostumusta. Tämä ei missään tapauk
sessa voi tapahtua ilman Englannin tietoa, Japanin halli
tuksen ystävällisesti kannattaessa ostoa. 1'oiselta puolen 
ou välttämätöntä hankkia Ruotsin hallituksen suostumus 
viljan päästämiselle Ruotsin alueen kautta. Pahimmassa 
tapau ksessa olisi tälle maalle luovu tetta va osa Suomen 11al
tituksen ostamista elintarpeista. Mielestäni olisi Suomen 
hallituksen viipymättä ryhdyttävä selvittämään näitä 
kysymyksiä, että maa kevääksi ehtisi saada kajkki~:sille 
välttämättömät elintarpeet. Jollei ryhdytä ratkaiseviin 
ja kiireellisiin toimenpiteisiin, niin maata uhkaa kaamea 
nälänhätä. . • -, 

, 



-'" 
1. 

Luettelo osteUavlsta tavaroista. 

Hinta k il o I t a. 
H inta Lisälllnksu 5'/. Maksu 

paikalla. 10°/. Yakuul. Suomessa. 

Vehnää 82,000 ton. Smk. 36,900,000.--45/- '55 - : 63,25 - ,90.75 
Säkkiä 2 milj. kap . 8,400,000.- ,10/ 
Sokeria 'l6,tiOO tOIl. Puntaa :1,230,000.- Smk. 3: 3: 1,5 4:95 
Teetä 1,61,0 " " lIi 3,OOO.- " 3,53 II : 06 5,82 
Kahvia 1,640 
Suolatt. lihaa 1.640 " 

" 198.700. - Ii : 85 / 5,58 8, ~ 
123,000.- 3,~ 3: 1,5 4: 95 

Sianlihaa 1,640 " " 205,000.- 5, - 5,75 8:25 
Rasvaa 1.640 " " 109,340.- .2,66 3,06 4: 40 
Papuja 820 " 8,200.- " -, 41 - :47 -, 68 
Riisiä 8,200 " " 106,600.- " - ,55 - : 63.25 - , 90.75 

, 

" " = ..... ; ,'1.. I ~- .~~ ~.l.' 
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II. 

Täysi arvo tavaroista. 

SULk. 36,900,000, -Vehnää 
Säkkejii. . . . . . . . . . . .. .... . .. . . 8,1.00,000, -

-~:---7"""''''''''::-Smk. 1,5,300,000: -

Sokeria 
Teetä 
Kahvia 
Suo1att. lihaa 
Sianlihaa 
Rasvaa 
Papuja 
Riisiä 

Puntaa 

" 
" 
" 
" 
" 

+ 15 % 6,795,000, -

1;230,000, -
1/,3,500: -
198, 170, -
123,000 , -
205,000, -
109,3/,0: -

8,200, -
106,600, -

Smk. 52,095,000, 

" 2,123,810, 
+ 15 % 318,570, -
Puntaa 2,1i42,380: -Smk.97,695,200: 

Sntk. 1li9,790,200: -

IIl. 
Höyrylaivojen arvo. 

120,000 tOIl .. laskien 75 puntaa 
tonnista Puntaa 9,000,000: -

Menoja höyrylah'ojen \'astaanotta-
misesta ja päällikkökunnan lä-
hettämisestä .............. 200,000 , -

Puntaa 9,200,000; -
= Smk. 368,000,000:-
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IV. 

Maksu höyrylaivojen matkasta Gö-
teborgiin ..... .• •. : ...... .. Puntaa 1,275,000: 

+ 20 % Suomeen 255,000: 
Puntaa 1,530,000: -

Smk. 61 ,200,000: 

V. 

Kaikkien menojen summa. 

Tavaroita ........ . ......... . , Smk. 149,790,200: -
Höyrylai vojen osto. . . . . . . . . . . . . . " 368,OOO,OOQ: 

KUlj.etus .•••............•...... ö""",..."6;;;1",2;;;O,,O.:;'00~O;,.: _ 
Smk. 578,995,200: -

LASKELMIA 
'. höyrylaivojellluunan kuoletuksesta sen tehdessä kolme (3) 

matkaa kahden vuoden aikana. 
1). Menot matkasta, joku eu rooppalainen satama läh ~ 

tökohtalla, on laskettava hieman korkeammaksi yleisen 
kalliinajau ja polttoaineiden hinnan takia. Seutakia otak
summe yhden matkan menojen nousevan 100,000:- pun
<aan (ei 83,625:-). 

Ottamalla huomioon sen, ettei eusimäiuen lähtö eu
rooppalaisesta satamasta voi tapahtua välittömästi höyry
laivan saavuttua ja purettua lastiusa vaan vähän myö
hemmin (sota-ajan takia), olen sitä mieltä, että kolme kul
kuvuoro~ voidaan suorittaa2 vuoden kuluessa eikä yhdessä 
vuodessa niinkuin tavallisesti lasketaan. Tältä ajalta on 
laskettava korkoa laivan ostohinnalle 600,000:- punnalle 
6 "% pro's. mukaan 39,000 puntaa, joka lisätään pääomaan. 
Siten saamme höyrylaivan arvoksi 678,000 puntaa, mikä 
summa on kuoletettava. 
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Edelleen otaksun rahtimaksuksi tonnilta ensimäiseltä 
matkalta 50:- puntaa, toiselta liO:-ja kolmannelta 30:
puntaa. Vaikka matka menojen pitäisi vähetä vastaavalla 
tavalla, olen laskenut 100,000 puMaa kulleki-n kolmelle 
matkalle. ' 

1 matka 8,000 tonnia a 50 puntaa, puntaa 400,000: -
erinäisiä menoja 100,000:-

Voitto' puntaa 300,000:
II matka 8,000 tonnia a 40 puntaa , puutaa 320,000:-

erinäisiä menoja 100,000:-
Voitto puntaa 220,000: 

III matka 8,000 tonnia a 30 puntaa, puntaa 240,000:-
erinäisiä menoja ,,'100,000:-

Voitto puntaa 140,000:-

Siten saadaan voittoa kolmelta matkalta 
ensimäiseltä matkalta puntaa 300,000:-
toiselta 220,000: -
kolmannelta 140,000:-

Yhteensä puntaa 660,000: -

Ja niin on laivan hinta tullut kokouaan maksetuksi. 
Tieten1cin tulee tulos edullisemmaksi, jos onnistllttai~ 

siin tekemään kolme m...'1.tkaa kahta vuotta lyhemmässä 
ajassa; toiselta puolen tulisivat aluksen menot pienemmiksi 
ja toiselta puolen rahti squremmaksi. 

Kirje Shanghain suurimmalta laivanvarustajidiikleeltä. 
Shanghai, 12 p:n" marrask. 1917. 

Herra Onni Palokangas, '1' ä ä 11 ä. 
Olemme huolellisesti tuumineet laivaus kysymyksen 

ratkaisemista tavaroiden kulettamiseksi .Itämailta .skan~ 

dinaviaall ehdotetun tuulMn vuoksi, että tavaroita hankit~ 
taisiin Suomeen. Tul1aksemme päätökseen siitä josko lai
voja olisi v U 0 k r a t t a v a tai 0 s t e t t a v a tätä tat-
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koitusta varten, tahdomme tt:hdä vertailun näiden kahden 
tärkei~unäu vaihtoehdon välillä, läpeensä harkiten niitä, 
asianmukaisesti ottaen huomioon nyt \'ullitsevut ta\'<l tt0 4 

mut t ilanteet laivauksessa . Tämä tekijä siis kaipaa parasta 
huomiota . 

VUOKRATA VAIKO OSTAA LAIVOJA . 
'1) . Laivojen saamista yuokraumalla me pidämme 

äärettömän vaikeana lukuun ottamattakaan Tahdin hin· 
taa. Matka Itämailta Skandinaviaan ei kiinnitä laivan
omistajain huomiota , jotka, mUII talllia poikkeuksia lukuun
ottam.'ltt,a, eivät välitä \'uokrata lai\'ojullsa mainittua 
päämäärää varten. Totta puhuen \"oi tamä asia 1-.;il111it
tää ainoa,staan niiden Skalldinavialaistell ja ehkä Hollan
tilaisten lai\"ullomistajain mieltä, joilla uykyääu on la'i
vallsa Itäisillä \'esillä ja määrä mikä tällä tavoin saa
taisiin olisi hY\'ill rajoitettu. On hyvin epävarmaa 
jos mitään hY\'äksyttävää määrää laivoja täJlä tavoinlöy
elettäisiin edes hyvin paljon kohotetullakaan rahdilla . 
OlemIl le tehneet h.")'selyjä Japanissa , saaneet sähkövas
tauksia , että J apanin laivoja ei ole vuokralle saatavissa 
koska japanilaiset laivanomistajat eivät ole halukkaita 
kauppaan aijotuillc Skandinavian \'esi1le._ l )aitsi tätä 
syytä on meillä japanilaiselta taholta tietoja, että olisi 
suora mahdottomuus saada japa!lilaista lai\'aväkeä -pur
jehtimaan sinne. Me arveleuuue, että kohtaisi yli 
pääsemättömiä \'uikeuksia \'uokrata niin suurta määrää 
laivoja kuin on tarpeen, koska lai\'oja on niin kovin vähän. 

2). Rah#mnksut. Ääretön lai vojen puute on luon
nOllisesti kovin haitallinen kohtuul1isiIle rahtihinuoil1e, 
ja h.'Un laivoja on perin vähän saatavissa ja niiden omista
jat eivät välitä niitä vuokrata, tulisi rabti perustu maan 
korkeihin \'aatimuksiin. Rahtimarkkinat omt $ 0\"11\ 
rasitetut ja tuonet tekijät hallitsevat: taksoja, erityiset 
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asiunhaarat vaikuLtaen jokaiseen laivanVllokraus aSiaan 
yl-:sityiskohtaisesti. Hyvin korkeita rahti111aksuja \"audi
tuan Euroopan maihin, An-ioiIluue, että rahtitaksa 
lai vunvuokraumisessa 1 tämui Itn Skalldi nu viaan tulisi keski
määrin olemaan f. 60,40 kl/ulioiahm Jaa;uiselta tonnilta. 

3). VIIQkra1lsehdot. l .. isäksi korotettuun rahtik")'· 
s}'mykseen tUlisi delä kohdata joukko ,-aatimuksia eh
toihin nähden. Solavahingolt vakuutus lai \'al1 valistn ja 
koneistosta tulee vuokraajan maksaa korkean arvioimisen 
mukaan. Jotenkin nykyaikainen 9,000 tonnin vetojncn 
luku arvioitaisil!1 nyJ...")'ääll sota\'ahingon \'ukuutuksessa 
noin ~ 500,000. - an'oiseksi. Arvioi IIlllle, että saadaksensa 
toimeen sotavahinkovakuutuksen ltämailta Bergclliin, 
Norjassa, "aatisivat alleklrjoittaneet noin 10 pros. joka 
matkasta. Tämä tuottaisi noin ;f 50,000 m.aksun sota
vahinkovakuutuksesta, joka olisi vuokraajienlllaksetta,·a. 

:'.Iakausrahat kaikista ,·iivytyksistä laivaan näl.dell 
lastauksissa ja purkamisissa vuokra-ajalla, arvioitaisiin 
mycskin korkeimlll<"ln taksan mukaan siis noin ~ 750 
päivältä sisältäen 21i peräkkäin seuraavaa tunt.ia, 
mikä laskelma jo on h~Täksytty äskeisissä vuokraus
tapan ksissa. 

II). Halldin cdclfäpil1"n /J1aksallll:IIC1f. Täntä ehto on 
hyvin tärkeä pykälä ja tätä määräystä tahdotaan ja vaa
ditaan täyttämään laivanlastia lähetettäessä. 

5). Laivan ostaminen. "\farkkinat ovat luonnolli
sesti h)'\111: rajoitetut riippuen hallituksen säätämistä ra
joituksista laivojcnluovu ttantisee.n nähden ulkom.aalaisille 
lipuil1e. Japanilaisiin laiyoihin nähden tulee se olemaan 
di plomaatti nen asi a, johon on hanki tta va Japanin halli
tu ksen suostumus. ~le otaksu lllIllC , että vaadittu 120,000 
tonnin lniyaus voitaisiin saada keskimäärin nykyisten hin
tojen mukaan laskien ~ 75- 80 J..."1.ttakin tonnia kohti 
nyJ...·yajan lai,·oissa. ~lainittu hinta on n)'''''')'inen osto
hinta Japanin markkinoilla ja olemme me sitä mieltä, 
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että puolueettomien maitten lai\ 'oja saisi keskimäärin sa
moihin hintoihin. 

Epäilemättä puolustamme ja ehdotamme laivan ostoa 
edu l1isempalla toimenpiteenä. Se on johtuva tulos yllä
olevista tiedusteluistalllllle. Se vahvistaa oikeuden laivaan 
muodostaen kiinteän perustuksen hankkeelle, kun vuokraa
lllinen taas on epätietoista, ja on osto myöskin meidän 
käsityksemme mukaan taloudellisin ratkaiSI! asiassa. 

lUe siis jatkamme tätä arvioimistamme laivan osta
mispenlsteella. 

MERI JA S OTAVAHINGON VAK UUTUS 
LAIVOISTA. 

VALI JA KONEISTO. 

M erivakllldlfs. Olemme laskeneet että tämän \'01 

saada arvioi!ta 10 % nlOdelta, merivahillko siihcu luel-
trtill. ' 

Sofavahingon vakuutus. 'räntä olisi suoritettava joka 
matkaa varten. Taksat ovat tietysti suuresti vaihtele\'ia 
riippuen sodankäyunin suuunasta. Kyk."yään olisi se 
noin 10 % ltälllai!ta Bergeniin, Norjassa .. 

Af eri ia Sotavahi1tgon vakuutus lasfist.r . Me ardoi mille 
111 crivak1fufukse1l kauppatavarasta ltämailta Bergeuiin 
ole\"an noin 1 o~ vaihdellen hiukan tavaran laatuuu näh
den. 

Solavakwl!us: noin 10 % .. 

MIEHITTJfMINEN OSTAMIS-
T APAU K SESSA. 

Kapteeui ja alipäälliköt pitäisi tuoda kotoa laivoja 
Illiehitettäessä ja tulisi heidät \'aIita suu rella huolellisuu
della, niin että heissä ilmenisi h):vää tat:lllokkuutta joka 
011 suuresta arvosta näissä poikkeavissa olosuhteissa, joiden 
alaisena laivaliike nyt. työskentelee .. I ,ai\'ojell miehistöksi 
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sopisi\"ut parhaiten kiinalaiset merimiehet. Palkat ovat 
keskimäärin noin 28.- dollaria kiinalaiselle merilllie
l:e11e kuukaudessa , johon on lisättävä 10.- dollaria 
sotakorvausta nousten palkka kaikkiaan noin :.36.
dol1ariin kuukaudessa tai noin ~ 5. 10.0 kuussa nykyisen 
korkean vaihtokufssin mukaan. 

MATKA KAPMAAN TAJ PANAMA N 
KANAVAN KAUTTA. 

KäytälUlöl1iseltä kannalta katsoen on matka Kap
maan kautta yhtä pitkätkuill Panaman kana van kat:.tta, 
tehden keskimäärin ift,OOO peninkulmaa ja kestäell ku lkea 
noin yhdeksän (9) viikkoa höy rylai\"ai1a. Vakuutustak
sassa on, jos lainkaan, tuskin lJuolllattu\"aa eroitusta kum
paankaan suuntaau. lukuun ottamatta pientä 11lahdollista 
lisäystä sota vahingon taksaan Etelä-Afrikan Kapmaan 
kautta kulkiessa, jonka _matkan ar\'ellaan sisältävän suu
renunansodankäynnin tuottaman mahdollisuuden vaaraah 
kuin\ Panaman kanavan kautta. Purnuhiili ä \·oisi saada 
näi.tten tuotantopaikoista J...-umpaisellakin lnatkalla: Pa-
naman kanavall kautta Japanista (Nagasaki) ja Newport 
Newsista tai Norfolkista P.A.Y. I<atpmaan kautta kulkiessa 
Japanista Durbanista (Etelä Ai rikassa). Hinnoissa ei 
ole sanottavaa eroa. 

Laivan kulettamisen hinta, noi1l9,000 t0I111in vetävän 
laivan, sanokaamme; Dalmp'sta Bergeniin arvioitu kestä
vän noin 9 \'iikkoa : 

Sotavahi1./'gOll vakuutus perustuen .f 
500,000 arvolte. Keskimäärin "10 % 2 = 50,000. -

P1lrmthiilet: L<livan arvioitu polttavan 40 
tonnia päivässä kulutus päivää 'kohti 
i- 60.-. I.askien 9 \'iikon höyrnt-
tämiseen 63 päivää a 260.- . ..... ~, 780.-
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Elilltarpeet ja varustukset . .. ..... _ . _ ... _ 
Kapteenin palkka_ Korvausta lukuunot-

tamatta noin i (.0.- kuussa ..... . 
Ensimäiscn pcrämiclrcn, 2 ja 3 perämiehen 

palkat ilman korvausta ........... . 
MWIl palkat ulkomaalaisille eu rooppa\. 

drkailijoiUe keskimäärin ......... . 
Ensi1ll1ltai'sen koncl'nkäyftiijän, 2 ja 3 ko

neenkäytt. palkat i lman kon-austa .. 
Palkat, 50 kiinal. merillliehelle S 38 kuussa 

keskimäärin korvauksilleen $ 4 ,300 
Pallama/t kanavan maksut Ku Itaa $ <'1 tOI1-

nilta bm tto rek isteröiminen, n. 5500 

1,000.-

100.-

200.-

200.-

:l50.-

600.-

ton. hrutto $ 22,000 a kurssi 4:75 11. {1,600. -
---,,---:--:-:'-,-,-

Stl mma i 60,730. -

Olemme saaneet säh kösallomia J apanista, joissa tar
jotaan eräs 7,3'00 tOllllia vetävä laiva, (akenuettu \'. 1895, 
kuuluva luokkaan Loyds [00 A.1., teräksestä, yhdellä 
kannella ja väli kannella, hyvä kantavuus, hintaan YCll 

5,1.00,000 toi mi tettavaksi Joulu - Tammikuulla J apa niin. 
Tämän hinta "tekee keskillI. i 570,000.-. 

Ylläolevan tiedonannon 1l0jaUa me kunnioittaen ke-
1I0tamme ostamaan lah'an kysymyksessä olevaan tarkoi
tukseen. Meidän mielipiteemme mukaan ova t myöskin 
la ivat, jotka o\-at valmistetut vuosien 1910 ja sitä ennen 
noin [900 välillä edt:.l1isimmat ja taloudellisesti otollisem
Illat ostaa kuin viime ,.'uosina \·almistetu t. Viimeksi 
val mistuneet o"at verrattain paljon kalliimpia. kun sitä
vastoin eroitlls tuloksissa minkä ne J-.·ykenevät osoitta
maan , on pieni ja jotenkin samanlaista palvelusta ne käy
tännössä tekevät jos ne ovat hyvin varustetu tj a niitä hyvin 
hoidetaan. ?11itä tulee hintaan niin se antaa huomattavan 
säästön verrattuna aivan 'Ul; sijn laiyoihin . Meidän täytyy 
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myöskin jlllkilausua epäilyksentrne viime 2-3 \'Uodell 
ajalla rakennettujen laivojen osto-otollisuudesta koska 
niitten rakenne ja aineet välttä'lllättä ovat kärsineet 
sodan vaik<ltuksesta. 

topuksi meillä on ilo lisätä, että me aina parhaamme 
mukaan annamme huomiota Teidän ohjeilleune tässä 
aSiassa. Koska nyk'yiset olosuhteet pakottavat vielä käy · 
tettäyissä olevien laivojen ahkeraan ja täydelliseen käyt
tämiseen, me kunnioittaen ehdottaisilllllle että Te kun
nioittaisitte meitä ehdotllksillanne mahdollisimman pian 
voidaksemme toimia koko asian vaatimusten mukaan 
laivojen saanti paikoissa ja niin muodoin hankkia mah
dollisimman parhaat tulokset. 

Mitä tulee suosituksiin toiminimemme asemasta 
saamme l11.'1inita, että toiminimemme on ollut olemassa jo 
yli 50 vuotta ja että se on englantilainen. Pyydämme saa
da viitata seu raadin luotettaviin henkilöihin: 

Englannin . Kenraalikonsuli Shanghaissa, 
The Honkong & Shaughari Banking Corporatiou, 

Shanghaissa, 
'l'he Chartered Bank of 1ndia, Australia & China, 

Shanghaissa. 
Sulkeudullune sllosioonne 

Kunnioittaen: 

Niillkein alussa jo mainittiin, o\·at edellä olleet las
kelmat ja ajatukset syntyneet noin \'cosi sitten, minkä 
jälkeen moni seikka on menettänyt todellisuusaryoaan 
samoinkuin sO\'elletut valutalaskelmat ei\·ät enää kai
kissa kohdin pidä paikkaansa. En ole kuitenkaan tahto
nut tehdä mitään muutoksia Senaattiin aikoinani jättä
rniin kirjelmiill, vaan ol~n esittänyt ne tässä alkt~peräi
sessä muodossaan hyvin tietäen, että kaikki uudet laskel
mat, olkootpa tehdyt miten huolellisesti tah~nsa, Oyat 
kuitenkin juoksevalle h iedalle penlstettlla työtä nykyi-
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sinä kohtalokkailla aikoina, jOlloin jokainen uusi päivä 
tuo mukanaan uusia yllätyksiä ja muutoksia kallS<'l.illväli
::;i in suhteihin, 

Vaatimaton tehtä\'äni on tällä kertaa ollut huutaa 
kansanedustajille: uhkaayan nälänhädän takia viimeisen 
~varokaa,. ja numeroilla ja tosiasioi lJa kehottaa jokaista 
lämmintä isäumaan ystä\'ää hyvissä ajoin kääntämään 
ajatuksensa kaukaisen idän maahan, missä on mittaa
mattomat rikkaudet kaikkca. mikä on tarpeellista e1ä
Ihämme ylläpidoksi ja jota sota on tähän saakka yähim
mäll koskenut. Ja elleivät Ilyh.;iiset kriitilliset ajat sallisi 
välittömästi solmia kauppasuhteita molempien maiden 
väli lle, niin On kuitenkin jo nyt ryhdyttävä valmistaviin 
toimenpiteisiin, jotta ne "oidaan saada toimeen ensimäises
sä sopiyassa ti laisuudessa. 

Paljon on jo kokeiltu. Paljon on menetetty sekä ai
kaa että rahaa, mutta maa näkee edelleenkin nälkää kuten 
ennenkin ja huominen päi"ä on meille epäva rma, vaikka
kin rauha äkkiä solmittaisiin taistelevien kansojen kes
ken. Olis.i sentähden jo nyt asetettava komissiolli, jonka 
tehtäyänä olisi mitä pikimmin matkustaa Kiinaan ja 
1'laudshuriaan tehdäkseen itse paikalla tarpeelliset elin
ta rpeidcll ostot maata \'artenjajolIa olisi valtuutus koettaa 
diplomaattista tietä jos mahdOllista jo nyt lähettää Joita
kin määriä eIintarpeita kotimaahan, mu tta missään tapauk
sessa ei jättää käyttämättä ensimäistä tilaisuutta, minkä 
mahdollisesti tule\'a maailman rauha tarjoisi. 

VelvOllisuuteni suomalaisena luulen tehneeni, mistä 
tämä kirjelmä todistakoon, Luottamukseni on, että kan
sallvalvojat tietävät täyttää omansa . 

Helsingissä lokakuun 31 p. 1918. 
Onni Palokangas. 

.' 
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Otan täten itselleni vapauden lähettää ~eille mukana seuraavan vihk03en 
loivoen ~eiciän oltavan siinä esitetyt näkökohdat suosiolliseen harkintaanne. 

lillen vakuutettu siitä, eUö ellei Suomen kan$Q ilse omilla voimillaan ja varoilIaan 
~ ryhdy oullamaan ibeään, on tulevaisuutemme mitä vaikein, sillä ulkopuoliseen apuun 

emme voi laskea ollenkaan, kun kaikilla eurooppalaisilla solaakäyvillä sekä useimmilla n. $. 

puolueeltomilla m~illa on itsellään nälänhätä ovella, muista sisällisistä vaikeuksista puhumalla-
kaan. Kun tuonti kaukaisesta idästä on ennen kaik~ea raha,yysymys, on siihen Varattava 

melkoinen osa vapaista pääomislamme, jolloin, katsoen vallion raha-asiain nyJuijään vaikeaan 
tilaan, saaltailJi tulla ky:symykseen esim. kuntien ryhtyminen järje3tämään asian rahallisia puolta. 
ellemme onnistu saamaan tk,oan elkoi3t tuontia ull(oapäl em 

elintarpeiden hinnat pysyvät 3uurimmalle osalle kansaamme mahdottomina ke3tää ajan pitkään 
ja kansallistalouiemme auftamaltomasli sortuu. Sentähden pyy,iän ?:eitä harkit3emaan täuä 
lentokirjasesta e3ifeltyjä ajatuksia ja laskelmia ja arvostelemaan niitä. ?:oivoitavaa olisi, jos 
ne tulisivat sanomalehdistä pohdituiksi. • a ohtoisin vielä lisätä, että viimeksi S~anghaista saamieni tietojen mukaan ovat useat 

J Guroopan maat, kuten Italia, Kreikka, Gspanja, y. m. valtuultamiensa asiamiesten 
kautta ryhtyneet erittäin suuriin elintarpeiden ostoihin kaukaisessa idästä, multa, lisätään 
kirjceuä, jos Oaan Suomen edustajat saapuvat. he voivai olla oarmoja saanni3taan tehdyn väli~ 

• 
puheen mukaan. Voin oielä mainita, "ttä jatkuoaa ajatusten vaihtoa oarlen minulla on 

hallussani perusteluja kaikkiin kirjelmässä esitettyihin hintoihin ja laskelmiin sekä näytteitä. 

Helsingissä marraskuun 7 p. /9 /8 . 

• 
(!Jnni 9'alokaTlgas . 

Kapteeninkatu / C. 
'Puhelin 11000. 
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