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altateistä syrjässä oleva Suomen maa saa ainoastaan vaivoin
äänensä kuuluville suurissa Europan sivistysmaissa. Vielä tunte
mattomammaksi jää Suomi valtameren takaisissa maissa, joissa
monissa tuskin maamme nimikään tiedetään. Itsenäisyyttämme seuraa
velvollisuus luoda Suomelle sille tuleva asema maailmassa, tekemällä
tunnetuiksi toimintamahdollisuutemme ja saavutuksemme kaikilla aloilla,
näyttääksemme että emme elä armosta, vaan täytämme paikkamme siinä
missä muut suuremmatkin yhteisessä ihmiskunnan työssä. Työtä onkin
tähän suuntaan tehty, mutta kauan on vielä ponnistettava ennenkuin
Suomi saavuttaa tasaveroisen aseman kansakuntien joukossa. Niiden
keinojen joukossa jotka ovat meillä apuna pyrkiessämme tähän pää
määrään, on verrattain huomaamattomaan asemaan jäänyt eräs tär
keimmistä nimittäin vientikauppamme vaikutus ulkomaihin. Ja kui
tenkin on vientimme entisiin verraten voimakas leviäminen kautta
koko maailman ollut omiaan synnyttämään mielenkiintoa Suomeen
juuri sellaisissa taloudellisesti voimakkaissa piireissä joiden tukea etu
päässä nykyään tarvitsemme. Vientiteollisuutemme toiminnan ulettuminen kaukaisiin valtamerentakaisiin maihin näyttää, että kykenemme
kilpailemaan täysiveroisesti niiden kanssa, jotka ennen ovat markkinoita
hallinneet. Ulkomaiden huomio kiintyy uuteen tulokkaaseen ja kuta kiinteämmiksi suhteet käyvät, sitä selvemmin tiedetään ja tunnustetaan, että
Suomi on sivistysmaa, jonka kanssa kannattaa olla hyvissä väleissä ja
joka kykenee vastapalveluksilla maksamaan sen minkä se muualta saa.
Samaten kun esimerkiksi urheilijamme tekevät Suomen maan tunnetuksi
suuren yleisön keskuudessa, niin vientimme tekee maan tunnetuksi niissä
piireissä, jotka taloudellisista asioista päättävät. Se seikka että puu
tavaraa, paperituotteita, sellulosaa ja puuvanuketta viemme ulkomaille
yhtä suurissa määrin, samoilla hinnoilla ja samoilla ehdoilla kuin skandinavilaiset naapurimme luo ulkomaissa oikean käsityksen taloudelli
sista oloistamme, näyttäen että taloudellinen elämämme toimii täysin
terveesti, ja on omiaan asettamaan meidät läntisten naapuriemme tasolle
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Suom en puunjalostusteollisuuksien v ien tim ark k in o in a on koko m a a 
ilm a. Y lläolevaan k a r tta a n on m e rk itty m ihin k aik k iin m aailm an osiin
vientim m e su u n ta u tu u . Saam m e ku iten k in tä ssä k au p assa kokea a n k a raa
kilpailua m onesta m aasta, jo tk a m aantieteellisesti ta i m u u te n o v a t m eitä
edullisem m assa asem assa. L ähim piä kilpailijoitam m e o v at E uropan .poh
joismaat, etupäässä R uotsi ja N orja, joilla on lyhem pi m atk a, p arem m at ja
van h em m at y h te y d et ja suoranaiset la iv alin ja t k u lu ttajam aih in . Teolli
suuskin on näissä m aissa v an h em p aa ja taloudellisesti v ak iin tu n eem p aa
ku in meillä, jo te n kilpailu voi k äy d ä m eille e rittä in vaikeaksi, ellei v a ltio 
v allan ta h o lta te h d ä m itä te h täv issä on niiden esteitten poistam iseksi jo tk a
v ä h e n tä v ä t kilpailukykyäm m e. N aapurim aissa on h u o m a ttu k u in k a tä rk e 
ä tä on, e ttä teollisuuden olot sellaiseksi jä rjeste tä än , e ttä pääom aa sa ad a an
riittä v ä s ti teollisuuteen sidotuksi ja jä rje ste tä ä n v ero tu s tä m ä n m ukaisesti,
sam alla k u n valtio m u u ten k in a se ttu u te o llisu u tta suosivalle kannalle.
S kandinavian v ie n tim ä äriä ja vientim ahdollisuuksia olemme kirjassa
»Mitä puunjalostusteollisuus Suom elle merkitsee» v erran n e et Suom en oloi
hin. M yöskin Venäjältä käsin voim m e vastaisu u d essa o d o tta a suuriin raak aainevarastoihin p eru stu v aa kilpailua. Toistaiseksi o v a t V en äjän v ie n tim a h 
dollisuudet, bolshevikien m ielenvikaisen taloudenhoidon tak ia, m itä ttö m ä t.

sivistysmaana, sille tasolle joka oikeastaan on omamme. Vientikauppam
me vahvistaa suhteitamme kaikkiin niihin maihin joiden kanssa pyrimme
niin taloudellisesti kuin valtiollisestikin lähempään yhteyteen. Talou
delliset suhteet ja arvot ovat henkisten arvojen edelläkävijöitä ja perus
teita. Tuodessamme kiinteät taloudelliset siteet Suomen ja muun
maailman välillä luomme samalla pohjan, jolla henkiset suhteet muuhun
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maailmaan vapaasti pääsevät kiintymään ja kehittymään. Ja huo
mattava on että se reklaami, minkä saavutamme sillä että hoidamme
vientiämme hyvin ei ole ainoastaan maksutonta, vaan on se meille itsel
lemme hyötyä tuottavaa ja lopulta johtaa siihen että ulkomaalainen ei
ainoastaan tunnusta meitä veroisekseen vaan voi olla suorastaan pakoitettu eräissä tapauksissa meidän apuumme turvautumaan.
Tuskin monikaan maan kansalaisista on lähemmin perehtynyt vienti
kauppamme laajuuteen. Vielä joitakin vuosia ennen sotaa olivatkin
sen rajat sangen ahtaat. Puutavaratuotteitamme tosin vietiin niinkin
kauas kuin Etelä-Afrikaan ja Australiaan ja Välimeren maat kuuluivat
niiden tavallisiin markkinapaikkoihin. Mutta paperiteollisuutemme
tuotteet vietiin suurimmaksi osaksi Venäjälle ja mikäli niitä yleensä
Europan.ulkopuolelle-. lähetettiin oli kauppa tavallisesti hampurilaisten
tai lontoolaisten välittäjien käsissä., Tässä kohdin on itsenäisyytemme
tuonut mukanaan suuria muutoksia. Venäjän sulkeutuessa paperituotteittemme vientimaana oli meidän pakosta laajennettava vientiämme län
simaihin. Välttämätöntä oli silloin myöskin irtautua tilapäisistä väli
käsistä jos mieli saada todellakin kiinteä jalansija ulkomaan markki
noilla. Suurilla ponnistuksilla tämä on onnistunutkin. Olemme nyt
päässeet niin kauaksi että vientikauppamme jakaantuu kaikkiin mailmanosiin ja jos olot voidaan järjestää niin että tähänastista kehitystä
jatkuu voimme epäilemättä laajentaa vientiämme vielä kauempiin
maapallon osiin. Muistettava on silloin että sikäli kun tärkeämpiä vienti
tuotteitamme saamme kaupaksi ja panemme alkuun kauppasuhteita
kaukaisten maitten kanssa, sikäli myös myöhemmin toiset vientitava
ramme pääsevät niin sanoakseni tärkeimpien tuotteittemme turvissa
leviämään ympäri maapallon. Kuta lujemmaksi taloudellinen asemam
me tulee sitä suurempia mahdollisuuksia meillä on ulkomaille levittää
sitä mitä suomalaisella kulttuurilla on ulkomaille • annettavaa. Tätä
tietä me lopullisesti saavutamme itsenäisen asemamme tekijänä maail
man taloudellisessa ja henkisessä elämässä. Mutta tie ei suinkaan ole
helppo. Meidän on kestettävä kilpailua sekä tasaväkisten että väke
vämpien puolelta. Tarvitaan kaikki se suomalainen tarmo ja sisu,mikä
on käytettävissämme, kaikki se oppi ja taitavuus minkä voimme muu
alta saada jotta voisimme välttää esteet ja päästä hyviin tuloksiin. Jos
erehdymme,kuluu pitkiä aikoja erehdysten korjauksiin ja sillä välin kil
pailijamme jotka jo ovat leikkiin tottuneet yhä pyrkivät eteenpäin, jät
täen meidät jälkeensä. Olen parissa edellisessä kirjoituksessa kosketellut
tekemiämme erehdyksiä ja erehdysten mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Siihen että tällöin olen käyttänyt jyrkempää muotoa kuin ehkä olisi
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K u v . 2.

K an a d ala in e n p ap eriteh d as.

K anada on tä rk e ä puunjalostusteollisuutem m e kilpailija. P aperija m a ssa te h ta ita on K an a d assa sa ta k u n ta , joissa y h teen sä lähes 25,000
ty öläistä. P ap erin tu o ta n to on y hteensä noin m iljona to n n ia vuodessa,
johon lisäksi tulee lähes 500,000 to n n ia sellulosaa ja lähes 300,000 to n n ia
p u u v an u k e tta . P a p eritu o tan n o sta on 80 °/o sanom alehtipaperia. T e h ta a t
o v a t enim m äkseen h y v in su u ria ja erinom aisesti v a ru ste ttu ja . T ärk eim m ät
paperin ja m assan v ie n tim a at o v a t Y hdysvallat, E n g lan ti, A ustralia, E te lä
Ä frika, U usi S eelanti ja E te lä A m erikan v a ltio t. E n im m ä t paperiteollisuuden
te h ta a t to im iv a t O ntarion ja Q uebecin valtioissa, m u tta m yöskin B rittilä i
sessä K olum biassa länsirannikolla on jo itak in su u ria teollisuuslaitoksia.

ehdottoman välttämätöntä on syynä ollut toivo että erehdykset kii
reesti huomattaisiin ja vältettäisiin ja että tulevaisuudessa mikäli mah
dollista suunnattaisiin työ oikeaan suuntaan.
Saadaksemme selvän kuvan siitä miten laaja se työala on, joka meillä
on edessämme ja mitenkä suuret ne vaikeudet, jotka meitä tässä työssä
kohtaavat on meidän ensiksikin perehdyttävä tärkeimpien vientituot
teittemme markkinapaikkoihin. Mainitsin jo muutamia sahateolli
suutemme tärkeimmistä vientimaista. Ammoisista ajoista on Englanti
ollut puutuotteittemme tärkein ostaja. Sen lisäksi leviää sahattuja
puutavaroita verrattain suurissa määrin Saksaan, Tanskaan, Hollan
tiin, Belgiaan, Ranskaan, Espanjaan ja kauempiin Välimeren maihin.
Niin ovat Algier. Tunis. Egypti ja Syrjä puutavaraimme ostajia. Kaik
kialle niissä esimerkiksi hedelmäviljelystä Välimeren ympärillä ja At-
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lantin saarissa harjoitetaan voimme myydä lautojamme pakkaukseen
käytettäviksi. Afrikan eteläosiin ja Australiaan puutavaroitamme sa
maten leviää. Useimmilla näistä markkinapaikoista on jo puutuotteil
lamme vakiintunut nimensä ja suurena apuna vientikaupallemme
on se, että puutavaroita yleensä ainoastaan kesänaikana laivataan ja
että siis tämä tärkeä vientituotteemme ei talvilaivaliikennettä mainit
tavissa määrin rasita. Sitä myöten kun mekaaninen puunjalostus
kehittyy m uuttuvat kuitenkin olot. Vientituotteistamme ovat nyt jo
esimerkiksi lankarullat ja faneeri sellaisia joiden laivaus tapahtuu kautta
vuoden ja kuta korkeammalle puunjalostusteollisuutemme kehittyy
sitä tuntuvammaksi käy vaatimus että laivaus on niin järjestettävä
että se talvisaikaankin käy häiriöittä.
Puuvanuketta, pahvia ja sellulosaa vietiin jo ennen sotaakin mer
kittävissä määrin Suomesta länsimaisille markkinoille. Vasta sodan jäl
keen on kuitenkin etenkin sellulosan vienti alkanut kehittyä ja suurem
massa mittakaavassa ulottaa toimintaansa valtameren takaisiin maihin.
Niistä europalaisista maista jotka meiltä puuvanuketta ostavat ovat mainittavimmat Ranska, Saksa, Englanti ja Belgia. Valtameren taakse lähe
tämme puuvanuketta Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin, Itä-Aasiaan ja
Etelä-Amerikaan. Myöskin lähempiin naapurimaihin kuten Viroon,
Liettuaan ja Tanskaan myydään puuvanuketta joissakin määrin. Sel
lulosan vientimaista ovat Yhdysvallat tärkeimmät, muita valtameren
takaisia ostajia ovat Japani joka kuluttaa sellulosaamme verrattain
suurissa määrin, Intia, Australia, Meksiko, Kiina y. m. Saksalaisten
ja skandinavilaisten välikäsien kautta leviää lukuunottamatta suora
naista vientiä joissain määrin pahvia ja massaa melkein kaikkialle
maailmaan. Europalaisista sellulosanostajista ovat tärkeimmät Eng
lanti, Belgia, Ranska, Saksa, Hollanti, Italia, Itämeren tasavallat,
Tanska, Sweitsi, Portugali.
Paperinvalmistus, joka pyrkiessään ulkomaan markkinoille on saanut
kestää kovimman kilpailun, on samaten kuin edellisetkin teollisuudet
levittänyt vientiään kaikkiin maailmanosiin. Ensi aikoina sodan jälkeen
kulutti Englanti toisen puolen koko maasta viedystä paperimäärästä,
mutta tämä suhde on viime aikoina muuttunut sen kautta että pa
perin vientikauppa on levinnyt yhä laajemmalle. Yhdysvallat kulut
tavat paperia mainittavan suurissa määrin. Samaten viedään sitä EteläAmerikaan jossa etenkin Brasilia mutta myöskin Argentina esiintyvät
ostajina. Melkoisissa määrin ostetaan paperia kiinteään laskuun Sak
saan, Englantiin ja Skandinavian maihin vietäväksi edelleen valta
meren takaisiin maihin.
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K u v . 3.

N y k y aik ain en Y h d y sv altain p ap eriteh d as.

Y hdysvaltain paperiteollisuus on su u n n a tto m a n laaja. P a p e rite h ta ita
on k aik k iaan noin 800, p a h v ite h ta a t siihen lu e ttu in a , sellu lo sateh taita
puolitoista sa ta a ja hiom oja noin kolm esataa, jo ista k u ite n k in u se at o v at
p a p e rite h ta itte n yhteydessä. K oko pap erin ja p ahvin tu o ta n to nousee
noin v iiteen m iljonaan tonniin, jo sta lähes p u o lito ista m iljonaa on san o 
m alehtip aperia. H ienoja p aperilajeja v alm isteta an 250,000 tonnia, kääreja pussipapereja lähes m iljona tonnia, k irja p ap ere ja kolm e neljännes m il
jonaa, pah v ia yli puolentoista m iljonaa tonnia. Sellulosan v alm istu sm äärä
nousee noin 3,000,000 tonniin, p u u v a n u k e tta v a lm isteta an lähes 1,500,000
tonnia.
,
P ap erin ku lu tu s Y hdysvalloissa on k u ite n k in vielä su u rem p i k uin
tu o ta n to . Y ksin sanom alehtipaperia on tu o ta v a m a ah a n 6 ä 800,000 to n n ia,
sellulosaa 400,000 to n n ia ja p u u v an u k e tta 200,000 to n n ia v u o sittain . V ienti
on etu p äässä su u n ta u tu n u t K uhaan, E te lä A m erikan v altio ih in ja I t ä
Aasiaan.
A m erikan paperiteollisuus on o sitta in h y v in su u rten liitty m ä in hallussa.
M a in itta v a t n iistä o v a t In te rn a tio n a l P ap er C:o, jo k a o m istaa 23 teh d asta,
p äiv ittäin en tu o ta n to m ä ä rä 1700 tonnia, A m erican W ritin g P ap er C:o,
jolla on kaksik y m m en tä te h d a sta sekä U nion B ag an d P a p e r Corporation,
jolla on k y m m e n k u n ta te h d asta. Suom en rah assa laskien n o u sev at yksin
näid en kolm en y h tiö n osakepääom at noin v iiteen m iljard iin m ark k aan .
E n im m ät Y hdy sv altain paperiteollisuus! aito k set sijaitsev at itävaitioissa.
T ä stä seuraa e ttä p u u n k u lu tu s näissä osissa m a a ta on k asv an u t ta v atto m an
suureksi ja o v a t haU itusviranom aiset laskeneet e ttä p ap e rip u ita näissä
osissa m a a ta r iittä ä k o rk ein taan kahdeksikym m eneksi vuodeksi. N y t jo
tu o te ta a n suurin m äärin p ap e rip u ita K a n a d a sta ja paperiteollisuus n ä y ttä ä
olevan siirtym ässä y h ä enem m än länteen, jossa Oregon, W ashington ja
A laska ta rjo a v a t lo p p u m atto m ia raakaain ev arasto ja.
•
S am a ten ku in paperiteollisuus on sahateollisuus ja m u u m ekaninen
puunjalo stu s A m erikassa su u rip iirte istä ja la a ja m itta ista . T oistaiseksi emme
k u ite n k aa n kilpailussa jo u d a näiden teollisuuksien k äessä kosketuksiin.

Kilpailijoina näillä markkinoilla kohtaavat maamme paperi- ja
puumassatehtaat ensiksikin maailman muut metsärikkaat maat. Sen

\

7

lisäksi Europan vanhat teollisuusmaat, joilla on entisestään kehittynyt
paperiteollisuus ja jotka kymmeniä vuosia ovat olleet kauppasuhteissa
valtameren takaisten maitten kanssa edelleen tahtovat ylläpitää vien
tiään ja kilpailevat niiden maiden kanssa, joilla on helpompi raakaaineiden saanti m utta toistaiseksi vähemmän kehittynyt teollisuus. Mainittavimmat kilpailijat puutavara-alalla ovat Skandinavian maat Ruotsi
ja Norja sekä Venäjä, mutta viime aikoina ovat myöskin Puola, Liettua
ja Tshekko-Slovakia esiintyneet puutavaranviejinä. Sellulosamarkkinoilla kilpailevat etupäässä Ruotsi ja Norja sekä Kanada ja PohjoisAmerikan Yhdysvallat mutta myöskin Saksa. Puuvanukemarkkinoilla
taas Ruotsi, Norja, Kanada ja New Foundland. Paperinvientiä vaikeuttaa
kilpailu Ruotsin, Norjan, Saksan ja Englannin kanssa lukuunottamatta
sitä että jokaisessa sivistysmaassa tietysti löytyy oma paperiteollisuu
tensa. Valtamerten takana esiintyvät paperikauppiaina Ruotsi, Norja,
Saksa, Englanti, Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, Kanada ja New Found
land. Kilpailu näitten maitten kanssa on erittäin vaikea. Niillä on kai
killa joko suuremmat teknilliset voimat tai suuremmat pääomat käytet
tävissään ja suoranaiset kauppayhteydet kulutusmaihin ovat paljon
kehittyneemmät kuin meillä. Ainoa etumme tässä kilpailussa on ver
rattain helppo raaka-aineen saanti. Muuten olemme melkein joka koh
dassa alakynnessä.
/
Vientiämme vaikeuttaa ensiksikin suurempi etäisyys ja pitemmät
laivausmatkat kulutusmaihin.

Vientituotteittemme laivaus.
Suoranaisia kotimaisia laivalinjoja valtamerentakaisiin maihin meillä
ei ole. Valtamerilaivamme ovat enimmäkseen purjelaivoja, jotka eivät
sovi Itämeriliikenteeseen, suuria höyrylaivoja on vain jokunen. Jo
lähimmillä kilpailijoillamme ruotsalaisilla ja norjalaisilla on laivalinjaverkko joka ulottuu yli koko maailman. Ruotsalaiset yhtiöt esim. yllä
pitävät säännöllisiä linjoja Itä Aasian satamiin, Australiaan, PohjoisAmerikan ja Etelä Amerikan kaikille rannikoille ja Afrikaan. Norja
laiset linjat ulettuvat lähes yhtä laajalle. Skandinavian laivayhtiöt
ovat viime aikoina ulottaneet kulkuvuorojaan myöskin Suomeen, ja
olemme olleet tilaisuudessa näkemään heidän komeita kymmenen
tuhannen tonnin motori- ja höyrylaivojaan Helsingin satamassa. Mutta
ilmaiseksi he eivät tätä tee, eikä myöskään voi otaksua, että suo
sivat suomalaisia vientituotteita oman maansa viennin kustannuk
sella. Me saamme aina maksaa jonkun kruunun tonnilta lisää, ja on
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Y lläoleva a s e m a k a rtta n ä y ttä ä H an g o n sa ta m a n v e rra ttu n a Kööpen
h am in an v ap a asata m aa n . H angon sa ta m a n koko la itu rip itu u s on 850 m etriä,
jo te n siihen m a h tu u v a ja a n k y m m en k u n ta p ie n tä lastilaivaa. V arsinaisesti
vientiteollisuuden k ä y te ttä v ä n ä on yksi puoliavoin m akasini itse la itu rilla
jo n k a p in ta a la on 2,400 neliöm etriä, k u n sitäv asto in erikoisesti v o invientiä
v a rte n o n v a r a ttu noin 4,000 neliöm etriä. S a ta m a ra ite e t o v at e rittä in epäm uk av asti jä rje ste ty t, jo te n talviliiken teen aik an a tu sk in ain o atak aan
v au n u a voi la s ta ta suoraan laivaan, v a a n o v a t k aik k i lä h ety k set ensiksi
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s ijo ite tta v a t laiturille ta i m akasineihin, osittain kilom etrin pääh än s a ta 
m asta, T ä stä aih eu tu u ru n saasti lisäkuluja, jo ita vielä en en tää se, e ttä
laiturilla ei löydy kuin yksi k iin teä 40 tonnin nostokurki, jo k a ei sovi paperi
tu o tte id e n lastaukseen. K u n satam assa toisinaan viim e ta lv en a oli n e ljä 
k y m m e n tä laivaa, jo ista ainoastaan m u u ta m a t sa iv a t la itu rip aik an oli
tu n g o s sie tä m ätö n ja lo p u lta oh ry h d y ttä v ä la staam aan laivoihin jä än
re u n a lta toisella puolen H angon niemen, jonne ta v a ra t a je ttiin hevosilla.
V aikkem m e voi to iv o a pääseväm m e K öpenham inan sa tam an tasalle, missä
lukuisasti laitu reja, m akasineja ja hy v iä purkaus- ja la sta u sla itte ita on
k äy tettäv issä, olisi k u ite n k in kiireim m iten nyk y iset talv isatam am m e sa a ta v a
sellaiseen kunto o n e ttä ne v a s ta a v a t lisää n ty v än viennin tarp e ita .

ero vähennettävä vientitavaran hinnasta kilpailessamme skandinavilaisten ystäviemme kanssa.
Onhan kuitenkin niin pitkälle päästy ettei välttämättömästi tar
vitse lastata vientitavaroita uudelleen Hampurissa tai muissa maailman
satamissa vaan voidaan ne, j oskin vieraalla kölillä, osittain suoraan maasta
lähettää. Valtiolla ei tähän tilanteen parannukseen ole osaa, eikä vienti
teollisuus joka hyvin tuntee ne monet reijät jotka valtion rahoilla ovat
tukittavat, ole odottanutkaan tässä kohdin valtion apua. Mirtta jonkun
verran ihmeteltävää kyllä on, että vuosikaupalla neuvotellaan kuolleena
syntyneestä höyrylauttaehdotuksesta Suomen ja Ruotsin välillä, silloin
kun ratkaisua odottaa moni tärkeämpi laivaliikennekysymys. Niin
on vielä ratkaisua vailla kysymys laivaliikenteen järjestämisestä Yhdys
valtoihin, jossa asuu kymmenes osa Suomen kansaa ja josta sitäpaitsi
viime vuosina on tullut yksi tärkeimpiä vientimaitamme. Huono laiva
yhteys Amerikaan on viime vuosina vientitappioina niellyt kymmenenkunnan miljoonan markkoja, tosin ei suorastaan vientiteollisuudelta,
mutta kuitenkin sellaisilta liikkeiltä jotka vientiä ovat avustaneet. On
lopputulokseen nähden ollut onnellisinta, että tämä asia on toistaiseksi
jäänyt ratkaisematta ja jotenkuten vientituotteemmekin Yhdysval
toihin saadaan, mutta alkaa vähitellen olla aika ottaa asia uudelleen
harkittavaksi ja valtiollakin siinä aluksi tulee olla osansa, ilman sitä
lienevät alkuvaikeudet liian suuret.
Ne edut, joita suomalaisella vientiteollisuudella voisi olla siitä että
maamme sijaitsee lähempänä eräitä kulutusmaita kuin esimerkiksi Ka
nada tai New Foundland ovat ainoastaan näennäisiä, sillä valtamerirahdit ovat yleensä suhteellisesti pienemmät kuin sisämerirahdit, jotenka
todellisuudessa emme amerikalaisiin kilpailijoihin verraten mitään voita.
Suoranaista laivaliikennettä seuraavat muutkin suoranaiset yhteydet.

1
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K u v . 5.

K esk i Iiu ro p a n v alta m e risa ta m a (A m sterdam ).

K eski E u ro p a n v a n h a t sivisty sm aat k y k en ev ät kilpailem aan v ie n ti
teollisuutem m e kanssa h yvien kulkuneuvojensa, k eh itty n een te k n ik k an sa
ja halpojen pääom ien avulla. Sekä E nglanti e ttä H ollanti ja Belgia, jo tk a
eiv ät om asta m a asta saa raak a-ain eita ku in nim eksi h a rjo itta v a t siitä huoli
m a tta la aja a p uunjalostusteollisuutta. S am aten R a n ska ja Ita lia o v at
paperin vientim arkkinoilla kilpailussa, valm istaen etu p äässä h ienom pia p a
perilajeja. M yöskin Saksassa on sekä paperiteollisuus, e ttä m u u puunjalostus
korkealle k e h itty n y ttä ja nykyisissäkin ah taissa taloudellisissa oloissa
kykenee Saksa, joskin entisiin v errate n rajo itetu issa m äärin, kilpailem aan
m aailm an m arkkinoilla. S am aten en tise t Itä v a lla n m a at, jo is ta toisilla
k u te n T sh ekko slo va kia lla on h y v ä t lu o n taiset ed elly ty k set kilpailijoina.
H yvien satam iensa ja liikenne- sekä k au p p a su h te itte n sa k a u tta sellaiset
m a a t kuin Tanska ja H ollanti o v a t ky en n eet luom aan itselleen tä rk e än
asem an viennin v älittä jin ä , jo te n aina osa n iistä tav aro ista, jo tk a S uom esta
lä h ete tä än valtam eren tak aisiin m aihin k äy välillä näiden m aid en s a ta 
m issa. T ä stä välitysliikkeestä, sekä tuo n n issa e ttä viennissä, seu raa e ttä
pienetkin m aat, k u te n y llä m a in itu t k y k e n e v ä t k u sta n ta m a a n su u ria satam ia
sellaisia k u n tä h ä n k u v a ttu A m sterdam in, satam a. M onikym m envuotinen
suhteem m e H am p u riin tällaisena sekä tu o n n in e ttä viennin läp ik u lk u satam ana, jo k a suhde h u o lim atta S aksan p u la sta on uudelleen m uodostum assa
ain ak in o sitta in entisekseen, o p e tta a meille, m iten su u re t ne e d u t o v at,
jo tk a su u re t k a u p p a v a lla t kilpailussa m aailm an m ark k in o ista v o iv a t laskea
hyväkseen. T äm ä opetus k aik eti on ollut alkuperäisenä sy y n ä siihen e ttä
olem m e suunnitelleet itsellem m e asem aa läp ik u lk u m aan a V enäjän k a u p p a a
v arte n . N iin k au an kun, k u te n n ykyään , e iv ä t satam am m e riitä om an
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viennin tarpeiksi, olisi kuitenkin lu o v u tta v a suurem m ista läpikulkuliikennesuunnitelm ista ja k o h d iste tta v a ty ö vientiliikenteen saam iseksi asianom ai
seen kuntoon.

Emme tietysti koskaan voi toivoa pääsevämme samoihin suhteisiin
valtamerentakaisten maitten kanssa kuin suuret kauppa- ja sivistys
maat, mutta siitä että pienikin maa voi päästä tässä kohdin pitkälle
ilman siirtomaitakin, saamme hyvän kuvan tutustuessamme tanska
laisten toimintaan Itä Aasiassa, jossa Ö. K. — tunnettu itäaasialainen
komppania vaikuttaa. Kuluu kuitenkin kymmeniä vuosia ennenkuin
voimme edes vähäpätöisiäkään menestyksen merkkejä voittaa, emmekä
kaiketi sittenkään saavuta niin sydämellisiä suhteita, että Siamin ku
ningas kävisi Helsingissä ja nimittäisi jonkun kauppaneuvoksistamme
kunnia-amiralikseen kuten tapahtui Richelieulle Köpenhaminassa, mutta
määräperäisellä työllä voimme nykyisestä kauas edetä. Tällä hetkellä
merkitsevät heikot suhteemme ulkomaihin tappioita. Omien laivalinjojen puutteessa häviämme hiukan; sen kautta että kaupallinen edus
tuksemme ja suhteemme ulkomaihin yleensä vielä ovat alussaan hävi
ämme hiukan lisää. Mutta eniten häviämme siitä että liikenneolot
kotimaassa vielä ovat riittämättömät vientimme hoitoon.

Satamamme ja talviliikenne.
Ellei niin olisi käynyt että viime kuluneena talvena Tanskan salmet
jäätyivät ja sekä Itämeren laivaus kokonaisuudessaan että osaksi Ruot
sin länsirannikon ja Norjankin laivaus pysähtyi olisi se liikenteen ka
saus Hankoon, joka oli tehdä koko laivauksestamme lopun, pitkiksi
ajoiksi leimannut Suomen epävarmaksi tavaranlähettäjäksi talvisaikana ja siten tehnyt viennillemme arvaamatonta vahinkoa. Pelastuimme
siitä tällä kertaa syyttämällä salmia ja Kattegatia. Mutta toista kertaa
ep anneta anteeksi. Vientimme lisäkustannuksia kilpailijoihin verraten
lisää tietysti ankara ilmanala sellaisenaankin lukuunottamatta tila
päisiä kompastuksia. Talviliikenne vaatii lujempia laivoja, vakuutus
maksut ovat korkeampia ja laivojen keskeinen kilpailu pienempi.
Joku prosentti häviää tähän taas tavaran hinnasta vientiteollisuuden
vahingoksi.
Tärkeintä on talviliikenteeseen nähden että vientitavarat saadaan
säännöllisesti maasta talvisaikanakin. Tätä varten tarvitaan ensiksikin
talvella käytettäviä satamia riittävästi ja lisäksi jäänmurtajia sikseen
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K u v . 6.

V altam e re n ta k ain e n su u rsa ta m a (M ontreal).

Sekä Y hdysvalloilla e ttä K an ad alla on su u ret v altam eren satam at
k ä y te ttä v issä v ien tiä v arten , su oranaiset la iv alin ja t ja erinom aiset rau ta tie ja kanav av erk o t. Y h d y sv altain satam a- ja rau ta tie lastau se k sp erttien
tu n n u ssan an a on:
M iesvoim alla to im ite tta v a ty ö ra u ta te illä ja vesiteillä on p ien en n ettäv ä
m ahdollisim m an vähiin, raskas ja voim ia k u lu tta v a la stau sty ö on jä rjes
te ttä v ä yksinom aan koneelliseksi.
S am aa p e ria a te tta olisi m eidänkin se u ra tta v a.

että 8—io.ooo tonnin laivojakin voi talvella Suomessa käyttää. Sel
laisia satamia joita kautta vuoden pidetään auki on kaksi, Hanko ja
Turku, lisäksi Mäntyluoto, jota nähtävästi suuremmitta vaikeuksitta
voisi käyttää ja lopulta Helsinki, missä satama mahdollisesti voitaisiin
pitää avoinna kautta vuoden, joskaan se ei nykyisillä jäämurtajilla käy
päinsä. Viime talven kokemus osoitti kuten edellisetkin, että talvisatamamme eivät kyenneet kunnollisesti sulattamaan vientiteollisuuden
tarjoamia tavaramääriä. Syyt tähän ovat haettavissa seuraavasta.
Ensiksikin on vientitavarain määrä, senjälkeen kun vientimme on
Venäjältä vieroittunut, kasvanut suuresti. Sen sijaan että ennen sotaa
korkeintaan joku tuhatkunta tonnia viikossa laivattiin talvisaikana
paperiteollisuuden tuotteita ulkomaille, nousee paperiteollisuuden lai
vaus nykyään keskimäärin lähes tuhanteen tonniin päivässä ja saattaa
helposti kasvaa toisella puolella tästä määrästä, kisaksi tulevat faneri
ja muut puutuotteet joiden talvisaikainen vienti on yhä kasvamassa ja
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lopulta myöskin voin vienti, joka toivottavasti lähiaikoina kohoaa enti
selleen sekä muiden maataloustuotteiden laivaus. Kaiken kaikkiaan
nousee vientimäärä tonneissa laskettuna lähivuosina kymmenkertai
seksi, verraten aikoihin ennen sotaa. Hangon satama ei nykyisellään
mitenkään jaksa tätä määrää niellä. Se on alkuaan rakennettu muuta
maa linjavuoroa varten viikossa ja jokseenkin epäkäytännöllisesti suun
niteltu. Apuna täytyy ainakin lähimpinä vuosina ja toivottavasti aina
vastedeskin käyttää maan tällä hetkellä paraiten varustettua talvisatamaa, Turkua. Syyt siihen että Turkua ei tätä ennen ole enemmän
käytetty ovat useampia. Suurimpia laivoja varten ei Turku sovi, pie
net, jotka enimmäkseen tulevat tuontilastissa Suomeen on ohjattu Han
koon siltä varalta etteivät Helsinkiin pääsisi ja pääasiallisesti siitä syystä
että tuontitavarain rautatierahti Helsinkiin ja Itä Suomeen tulee hal
vemmaksi Hangosta kuin Turusta. Jotta tässä kohdin saataisiin muutos
aikaan olisi rautateiden tariffi niin muutettava, että tuontitavarain
kuletus talvisaikana Hangosta ja Turusta tulisi samaksi kaikkiin osiin
maata, toisin sanoen, halvempi rahti aina tulisi käytäntöön välittämättä
siitä kummasta satamasta tavara edelleen lähetetään. Tämän lisäksi
olisi syytä mikäli mahdollista keskittää suoranaisten höyrylaivalinjojen,
sekä saksalaisten että englantilaistenkin kulku Turkuun. Turku tarjoaa
näille Hankoon verraten useita etuja, eikä vähimpiä ole se että m at
kustajille Turussa voidaan järjestää paremmat mukavuudet kuin
Hangossa. Tosin täten siirtyisi voinvientikin uuteen satamaan, mutta
sen muutos ei kuitenkaan tulisi mahdottomia maksamaan, niihin tappioi
hin verraten, joita tavarain liika kasaantuminen Hankoon tuottaa.
Täten järjestämällä saataisiin Hangosta liikakuormitus vähemmäksi
ja tavattomia kustannuksia ei tarvittaisi sataman kuntoon saattami
seksi. Nyt nimittäin Hangon satama ei ole kunnossa. Koneellisia vientitavaroitten käsittelyyn sopivia lastauslaitteita ei löydy, raidejärjestely on aivan ala-arvoinen ja makasiinien luku ja pinta-ala on liian pieni.
Se lisätappio joka ala-arvoisen sataman takia syntyy vientiteollisuudelle
on normalioloissakin arvioitava kymmeneksi a viideksitoista markaksi
tonnia kohti mutta saattaa poikkeuksellisissa oloissa sellaisissa kuin vii
metalviset nousta paljon suuremmaksi. Tämä tappio on lisättävä vienti
teollisuutemme kustannuksiin, kun tarkastetaan sen kilpailukykyä
ulkomailla ja niin kauan kuin nykyisiä oloja riittää on lisättävä vielä
hinnan ero joka syntyy sen kautta että ulkolaiset eivät ole vakuutettuja
siitä että voimme heille toimittaa tavarat säännöllisesti ja varmasti
vuoden läpeensä. Viimeksimainittu tappio ei ole yhtä varmasti
rahaksi muutettavissa kuin toiset mutta se on sitä merkityksellisempi,
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K u v . 7.

N yky aik aisen sa ta m a n la sta u sla itte e t.

Y lläoleva k u v a erä ä stä K eski-E urop an sa ta m a sta n ä y ttä ä koneel
listen a p u la itte itte n k ä y ttö ä laivojen lastauksessa. Suom en v ie n titu o tte e t
o v a t la ad u ltaa n siksi yhdenm ukaisia, e ttä ep ä ile m ä ttä void aan suunnitella
ja k ä y ttä ä niiden lastauksessa sangen te h o k k aita erikoisrakenteisia k o n eita
ja siten tu n tu v a s ti v ä h e n tä ä lastau sk u stan n u k sia sekä lisätä teollisuuden
kilpailukykyä.

sillä ulkolainen ostaja ei kahteen kertaan osta samaa tarvetta varten
tavaraa ja joll’ei häntä Suomesta täsmällisesti palvella jättää hän Suo
men kääntyäkseen toisen myyjän puoleen.
Turun satama on lastauslaitteisiin nähden ja muutenkin paremmassa
kunnossa kun Hangon satama. Turun satama on kaupungin oma ja
kustantama eikä vientiteollisuus ole Turun kaupungille veroa maksanut.
Hangon satama on valtion, joka on tavattomasti ko’onnut veroja vienti
teollisuudelta ja joka itse häviää välillisesti sen kautta ettei satama ole
kunnossa. Jo tästä syystä, katsomatta vientiteollisuuden erikoisia etuja,
olisi Hangon satama saatettava hyvään kuntoon. Kiireimmiten olisivat
ainakin raiteet satamassa järjestettävät, varastopaikkoja järjestettävä
lisää ja hankittava sellaisia lastauskurkia ja siirtolaitteita, jotka erityi
sesti sopivat niiden tavaralajien siirtämiseen, joita Hangosta eniten
lastataan — siis ei minkälaisia porttikurkia tahansa. Sen lisäksi on
välttämätöntä että Hangon satamia, joko valtion satamaa tai vapaa-
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satamaa laajennetaan aivan ensi tilassa, muuten ne eivät paraitakaan
kojeita käyttäen riitä tarkoitukseensa.
Jäänmurtajain lukumäärän ollessa nykyisillään tuskin Mäntyluodon
sataman käyttö ankarimpina talvina voi tulla kysymykseen. Mutta
läiiiaikoina on murtajain lukumäärää lisättävä, joko avoimen meren
murtajalla, joka korvaa Väinämöisen tai ainakin nykyisten voimakkaimpien murtajiemme veroisella laivalla. Yhtä tarpeen kuin nämä,
ja valtion talouden kannalta edullisempi olisi sitäpaitsi pieni jäämurtaja
jota käytettäisiin laivojen siirtoa varten sataman osasta toiseen ja joka
vapauttaisi suuret ja kalliskäyntiset laivat tästä toisarvoisesta työstä.

Rautateiden kalusto riittämätön.
Vientiteollisuuden tärkeät kulkuneuvot, rautatiet, olisivat epäile
mättä jos rahaa olisi riittänyt rautateiden johtomiesten suunnitelmiin
paremmin vastanneet tarkoituksiaan kuin tänä vuonna on tapahtunut.
Mutta sen johdosta, että kalustoon ei ole enempää myönnetty on var
sinkin viennin lisääntyessä vallinnut yhtämittainen vaunupula, joka
ajoittain on käynyt kerrassaan harmilliseksi, tuottaen sekä vaivoja että
kustannuksia. Vähin vaatimus minkä valtion rautateille voi asettaa
on että vaunuja on riittämiin maasta lähetettävän tavaran kuletusta
varten. Viime aikojen vaunujen puute estää saamasta tavarat aikoi
naan laivoihin. I^aivat joutuvat makaamaan liikoja aikoja satamissa,
rahtimäärät nousevat ja taasen putoaa muutama markka kilpailumah
dollisuuksistamme ulkomaan kanssa.

Pääoman niukkuus haittaa vientiä.
Jatkaessamme kilpailumahdollisuuksien tarkastamista tulee vihdoin
kin eteemme eräs, jota ei ainakaan suorastaan voi väittää valtion
aiheuttamaksi, ja joka aina on teollisuuttamme kuten elinkeinoelämääm
me yleensä vaivannut. Se on pääoman puute ja siitä johtuva korkea
korkokanta. Kun ajattelemme että rahan niukkuuden vuoksi Suomen
vientiteollisuus nykyään maksaa 3—6 % enemmän lainarahoistaan
kuin kilpailijat ja tiedämme että teollisuus suurissa määrin lainarahoilla
liikkuu niin huomaamme helposti, paljonko pääomanpuute maassa mer
kitsee. Eräät uskonkiihkoilijat tässä maassa ovat opettanee^ että pää
oma ja paha henki ovat samaa. Tästä opista on jäänyt jälkiä valtion
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K u v . 8. U usim alliuen paperikone.

K ilpailussa m aailm anm arkkinoilla on koneellisen teh o n p y sy ttäm in en
korkealla tasolla e rittä in tä rk e ä apukeino. Viime vuosikym m enen kuluessa
on paperikoneitten tehoa, varsinkin sano m aleh tip ap eria valm istettaessa,
joka on Suom en tä rk e im p iä v ien titu o tteita, su u n n a tto m a sti lisätty . Ä sk et
tä in on Y hdysvalloissa p a n tu k äy n tiin koneita, jo tk a v alm istav at 3.5
m etrin lev y istä p ap e rira ta a 300 m etrin nopeudella m inutissa, sy ö ttäen
siis m in u tissa yli viisikym m entä kiloa ja tu n n issa n e ljä ttä tu h a tta kiloa
paperia. N äiden koneiden kanssa em m e läh esk ään kykene kilpailem aan.

toimintaan, varsinkin verojärjestelmäämme. Venäjän uudemman his
torian vaikutuksesta kaiketi käsitys alkaa sosialidemokratisellakin
taholla muuttua. Lopulta on tunnustettava että pääoma on vält
tämätön ja hyödyttää maata ja kansaa kun se on oikeissa käsissä, sel
laisissa käsissä jotka käyttävät sitä tuottoisiin tarkoituksiin eikä" vaan
omaan mukavuuteensa. Niin kauan kun nykyistä suuntaa ajamme,
jatkuu pääoman puutetta, korkokanta pysyy korkeana, teollisuus ke
hittyy hitaasti ja hinnat jäävät ylettömiksi. Etenkin vientiteolli
suudelle pääoman puute ja korkea korkokanta merkitsee jatkuvaa
kilpailun vaikeuttamista, jokainen liika korkoprosentti tietää muutaman
markan vahinkoa tonnilta vientitavaraa, vahinkoa josta kilpailijat
ovat vapaat. Pysyvästi ei tätä epäkohtaa korjata ulkolaisilla lainoilla
tai muilla keinotekoisilla tempuilla. Sen paraimpia korjaustapoja on
viennin edistäminen, sillä vienti tuo maahan rahaa, lisää pääomaa ja
korottaa samalla maan entisen omaisuuden arvoa. Yhteiskunnan etujen
valvo jäin ensimäisiä velvollisuuksia on tästäkin syystä katsoa että vienti
teollisuus menestyy ja ettei sitä kohtuuttomasti rasiteta.
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Koneiston uusintavaikeudet estävät vientiteollisuuden
kehitystä.
Kootessamme vientiteollisuuden kilpailuvaikeudet yhteen on edel
lisiin vielä lisättävä yksi, jo usein mainittu, nimittäin vientiteollisuu
temme koneiston uusimisen vaikeus. Esimerkin siitä mitä tämä vienti
määriin nähden vaikuttaa olen esittänyt parissa tätä kirjoitusta seuraavassa kuvassa. Puunjalostusteollisuutemme on vaikea pysyä koneistoon
sa nähden kilpailijainsa tasalla, niinkauan kuri pääoman puute ja korkea
verotus estää kokoamasta tarpeeksi rahaa koneiston uusimiseen. Ko
neiston pieni teho lisää tuotteiden valmistushintaa ja karsiintuu täten
taaskin muutamia pisteitä vientiteollisuutemme kilpailukyvystä.

*

Jos kaikki nämä pisteet lasketaan yhteen syntj^y niistä melkoinen
summa. Ei ole, puhuttaessa kilpailusta ulkomaan kanssa, syytettävä
työväestöämme laiskuudesta ja vaillinaisesta ammattitaidosta. Suoma
lainen työmies kilpailee kunnollisen opin saatuaan kenen kanssa tahansa.
Ei myöskään kannata syyttää teollisuuden teknillistä johtoa, eikä liioin
teollisuusyhtiöiden etunenässä olevia johtomiehiä. Kilpailijamme edus
tajat, käydessään Suomessa ja muuten tutustuessaan vientiteollisuu
teemme ovat todistaneet että teollisuusmiehemme ovat hoitaneet
asiansa tavalla, joka monissa kohdin kelpaa naapureille esimerkiksi.
Syyt siihen että kiviä, suuria ja pieniä kokoontuu vientiteollisuuden
teille ovat etupäässä haettavat siitä että emme vielä tunne ja tun
nusta, että vientiteollisuuden menestys on välttämätön ehto koko maan
aineelliselle ja henkiselle kohoamiselle ja tämä käsitysten vajanaisuus
on syynä valtiovallankin välinpitämättömyyteen, kun vientiteolli
suus on puheessa. Tämä välinpitämättömyys taas on syynä siihen
että lähinnä tärkeimmästä elinkeinostamme, — sillä kaikesta huoli
matta on maatalous asetettava ensi sijalle — ei ole huolehdittu
niin kuin pitäisi. Vientiteollisuutemme kilpailumahdollisuuksia ei
ole punnittu eikä edes huomioon otettu viime vuosien sosialisia muu
toksia suunniteltaessa ja toimeenpantaessa, silloinkaan kun on ollut
kysymys mitä lähimmin teollisuuden toimintaa koskevista asioista.
Olemme uskoneet ja otaksuneet että jaksaisimme kaikki nämä kestää,
että tämän ainoan kerran laskuopin perusteet pettäisivät, jotta Suomen
kansa tulisi oikein onnelliseksi. Jos vain kaksi kertaa kaksi olisi viisi
tai ainakin neljä ja puoli Suomessa niin voisimme toteuttaa kahdeksantuntisen työpäivän kaikilla aloilla, ilmaisen kouluopetuksen ja muut
hyvät asiat, jotka välttäm ättä mielestämme olisivat toteutettavat. Niin-
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K u v . g.

Suom en paperikoneista enem m än k u in p u o let o v a t yli-ikäisiä, lähes
kahdenkym m enen vuoden vanhoja. U u d em m atk in koneet o v a t m elkein
kaikki ainakin kym m enen vuoden ikäisiä, eikä niiden teh o nouse kolm anteen
osaan uusim pien kilpaili jäim m e koneiden v ah n istu sk y v y stä. P ienem m ät
koneet v a a tiv a t k u iten k in y h tä paljon työ v o im aa k u in su u ret ja v alm istu s
k u sta n n u k set o v a t luonnollisesti n iitä k ä y te ttä e ssä su u rem m at k u in n y k y 
aikaisilla koneilla v aru ste tu ssa tehtaassa. A ivan uusim allisia sanom a
lehtipaperikoneita ei m aassa ole ku in yksi ainoa. P a p e rite h ta itte m m e
koneisto v a a tii kipeästi u u d istam ista m u tta rah a n kurssin alenem isen k a u tta
o v at ulk o m ailta h a n k itta v ie n koneiden h in n a t nousseet n iin su u n n a tto 
m asti, e ttei teollisuuden y h tä m itta ise sti rask a asti v e ro te ttu p ääom a riitä
uusintaan. N iin k a u a n k u n t ä t ä tila n n e tta k estä ä on tä rk e ä osa v ie n tite o l
lisuuttam m e epäedullisessa asem assa kilpaillessa ulkom ailla.

kuin nyt kuitenkin asiat maailmassa ovat, täytyy meidän palata kertomatauluun ja muihin yksinkertaisiin laskutapoihin huomataksemme
ettemme voi päästä taloudellisten edellytysten ulkopuolitse livahtamaan.
Kaikki edellä mainitut vientiteollismiden kilpailukyvyn esteet vähentävät
vientiteollisuuden yhteiskunnalle tuottamaa hyötyä.

Puunjalostusteollisuus ei voi saada tuotteistaan korkeampaa hintaa
kuin kilpailijat saavat. Kuta enemmän tästä hinnasta kuluu tarpeet-
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torniin ja vältettäviin kuluihin, sitä vähemmän siitä jää maan hyödyksi.
Tarpeettomat ja vältettävät kulut vajottavat vientiteollisuuden toi
minnan kilpailijain tasoa syvemmälle. Jos valtio niiden lisäksi verottaa
vientiä liian raskaasti, niin täytyy vientiteollisuuden pysyäkseen pin
nalla ryhtyä vähentämään joko raaka-aineittensa hintoja tai työväkensä palkkoja, samalla kun se muut pienemmät kulunsa rajoittaa mah
dollisimman vähiksi.
Jokaisella pennillä jolla vähennämme tarpeettomasti vientiteollisuuden
kilpailumahdollisuuksia, vähennämme osaltaan myöskin raakaaineiden hintoja ja alennamme teollisuuden vakinaisen
ammattitaitoisen työväen elintasoa.

Ensiksi on vähennettävä voittoja, sanotaan. Voitto tietysti ensiksi
väheneekin tai katoaa kokonaan ja voiton katoaminen on merkki siitä
etteivät teollisuuden asiat ole oikealla tolalla. Mutta yhtä vähän kun
voidaan vähentää rajattomasti palkkoja tai raaka-aineiden hintoja,
yhtä vähän voidaan pääoma jättää liian alhaisen koron varaan. Jos
raaka-aineiden hintoja alennetaan tulee ulkolainen ja ostaa ne pois
korkeammasta hinnasta vieden ne jalostamattomina maasta. Jos palk
koja alennetaan liikaa ei työväki voi tulla toimeen. Jos voitto hävite
tään karkaa pääoma muualle ja yritteliäisyys loppuu. On pyrittävä
tasapainoon, haettava paikka josta teollisuus saadaan ajetuksi eteen
päin ilman että sen tuloksista toiset liikaa hyötyvät tai teollisen toimin
nan seuraukset toisia liiaksi painavat. Tosin tällaiseen tasapainon tilaan
ei koskaan päästä. Mutta sangen lähelle sitä voimme tulla ja ainoastaan
siihen pyrkiessä voi vientiteollisuutemme menestyä, tuottaen hyötyä
sekä isänmaalle että sen kaikille kansalaisille.
Me olemme tällä hetkellä tasapainosta sangen kaukana. Maailman
sota ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset ovat saattaneet
käsitteet sekaisin, eikä vyyhdestä ole aivan helppo selviytyä. Me Suo
messa emme vielä ole täysin selvillä valtiollisen itsenäisyytemme talou
dellisista seurauksista. Kykeneekö Suomi kantamaan itsenäisyytensä
kustannusten ohella, kaikki ne menot, jotka aiheutuvat uudistuksista,
paremmista ja huonommista, sosialisilla aloilla. Kykeneekö maa yllä
pitämään kansan nykyisen elintason tai onko elettävä köyhemmin?
Aivan lähiaikoina on se tilinpäätös tehtävä, joka näyttää mihin päin
olemme menossa. Mielipiteet ovat erillään. Ne, jotka väittävät, että
olemme ylittäneet tulomme, ja että menoja siis on vähennettävä, niin
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valtion kun koko kansankin taloudessa näyttävät olevan oikeassa. On
ehkä peräännyttävä monissa kohdin. Mutta on samalla muistettava
että paraita keinoja luoda taloudelliset perusteet jatkuvalle yhteiskun
nalliselle ja sosialiselle kehitykselle on viennin lisääminen.

Vientiteollisuus tuo maahan rahaa, edistää yleistä hyvinvointia ja tekee
sivistystason ja yleisen elintason kohoamisen mahdolliseksi.
Vientiteollisuutta on suosittava.
Oikeastaan nämä johtopäätökset ovat niin päivän selviä, että niiden
kertaaminen näyttää tarpeettomalta. Mutta edellä esitetyistä on kai
ketikin selvinnyt että ei vielä läheskään ole asiat maassamme sillä' kan
nalla, että elävä käsitys vientiteollisuuden edistämisen tärkeydestä olisi
mukana ja osallisena yhteiskuntaa ja valtiota koskevista asioista pää
tettäessä.
Osoittaessamme tärkeimmän vientiteollisuutemme, puunjalostusteol
lisuuden, merkitystä täytyy meidän toistaiseksi vielä pysyä pyynnöissä
ettei tätä teollisuutta liiaksi rasitettaisi. Sellaiset ehdotukset jotka tar
koittaisivat puunjalostusteollisuuden erikoista suosimista, näyttävät
vielä ennenaikaisilta. Ja kuitenkin melkein kaikkialla maailmassa,
varsinkin silloin kun viennin lisääminen on valtakunnan yleisten etujen
kannalta näyttänyt tarpeelliselta, on ryhdytty erikoisiin toimenpiteisiin
vientiteollisuuksien avustamiseksi. Rautateillä on pantu voimaan
erikoiset vientitarif fit, j otka myöntävät vientitavaroille rahdinalennuksia.
Meillä on päinvastoin vientimaksuja, on suoritettava veroa siitä että
tavara saadaan maasta viedä eikä luonnollisesti niin ollen mikään vienti
tavaran rahdin alennus ole mahdollinen. Mutta jollei tämä olekaan mah
dollista' niin voisi ainakin odottaa, ettei nykyisestään ilman ehdottomasti
päteviä ja tärkeitä syitä kallistutettaisi vientiteollisuuden kuletuskustannuksia ja rahteja. Valtion rautatiet ovat kuitenkin aivan äskettäin
määränneet, että rautateiden omistamissa satamissa ja lastauspaikoilla
on kannettava erikoinen satamamaksu ■
— joka lisää vientiteollisuuden
verotusta muutamalla miljonalla, ja johon ei ole vähääkään todellista
syytä, koska rautatiet kannattavat ja enimmät näistä satamista ovat
rautateiden rahtisyöttöpaikkoja, joiden yksinomaisena tarkoituksena
on rautateiden liikenteen lisääminen.
Olen maininnut muita esimerkkejä siitä että vielä olemme etäällä
oikeasta katsantokannasta kun on kysymyksessä vientiteollisuuden
kehittäminen ja tarpeettomien esteiden poistaminen viennin tieltä.
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Vasta sitten kun teollisuustyöväestö on täysin tietoinen siitä että pienikin
vientiteollisuuden kilpailukyvyn vähennys tietää jonkun markan vähen
nystä palkkatilistä, kun maanomistaja tietää, että hänen metsänsä
ja maansa arvo samoissa mitoin vähenee kun vientiteollisuuden
kilpailukyky pienenee ja kun kaikki kansalaiset ovat selvillä
siitä että vientiteollisuuden lannistuminen tietää
elinkustannusten nousua, voimme odot
taa perinpohjaista korjausta
nykyisiin epäkohtiin.
Voidaan väittää että vientiteollisuus itsekin saattaa olla syypää
kilpailukyvyn vähennykseen, ellei sen asioita hyvin hoideta. Tämä on
tietysti mahdollista, mutta nykyhetkellä ainakin ovat ulkonaiset eivätkä
sisäiset esteet vientiteollisuuden kehitykselle ylivoimaiset. Teollisuus
itse on osoittanut tärkeimmässä työssä, vientimarkkinain kehittämisessä
ja laajentamisessa, suurta tarmoa ja saavuttanut tuloksia, jotka ammattipiireissä kaikkialla ovat herättäneet huomiota.
Päästäkseen helpommin ulkomaan markkinoille ja voidakseen vä
hemmillä kustannuksilla niitä seurata ovat tärkeimmät vientiteolli
suutemme muodostaneet myyntiliittoja. luullakin erikoisalalla on oma
myyntiliittonsa, sahateollisuudella kuten paperinvalmistuksella, sellulosateollisuudella j a puuhiomoilla. Enimmät toimivat suorastaan myyntikonttoreina, edustaen oman alansa kaikkia tai ainakin useimpia tehtaita,
toiset eivät suorastaan kauppaa harjoita vaan antavat ainoastaan tie
toja myyntimarkkinain tilanteesta ja avustavat myynnissä muilla kei
noin. Tämän liittymisen ansioksi on luettava, että paperiteollisuu
temme sodan jälkeen niinkin pian sai uudistetuksi vanhat suhteensa
länsimaihin ja solmituksi uusia suhteita. Ulkolaiset kilpailijamme ovat
tunnustaneet, että yhtymät ovat tehneet erinomaista työtä ja monet
heistä ovat käyneet tutustumassa suomalaisten työtapoihin, huomattu
aan, että vientiteollisuutemme tehokkaasti hoitaa asiansa. On joskus
kotimaassa väitetty tätä myyntiliittymistä trustiutumiseksi, ja siitä
vientiteollisuutta syytetty. Myyntiyhdistysten tarkoitusperä ja toi
minta on kuitenkin varsinaisista trusteista niin kaukana, ettei tällaista
syytöstä voi pitää muuna kuin tietämättömyyden aiheuttamana. Edel
leenkin lienee vielä pitkäksi aikaa välttämätöntä että kokoomme voi
mamme yksiin keskuksiin saadaksemme edes jossain määrin äänemme
kuuluviin maailman suurilla markkinoilla. Sillä yhä pitää paikkansa
vanha sääntö että yksimielisyys suo voimaa vähäisillekin, erillään sitä
vastoin suuremmatkin häviävät.

22

Vientiteollisuutemme ulkomainen edustus.
(Ylipainos Suomen Paperi- ja Puutavaralehdestä.)
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Tuon tuosta näkee moitittavan sitä, että puunjalostusteollisuutemme
käyttävät ulkolaisia, varsinkin skandinavilaisia edustajia ulkomailla.
Osaksi toivotaan, että vientikauppamme kokonaisuudessaan joutuisi
suomalaisiin käsiin, ja että siis suomalaista teollisuutta ulkomailla edus
taisivat suomalaiset agentit. Osaksi pelätään, että kilpailu Skandina
vian maiden kanssa kävisi vaikeammaksi sen kautta että skandinavilaiset agentit luonnollisesti ensi sijalle asettaisivat oman maansa tuot
teet ja että suomalainen teollisuus täten joutuisi kärsimään.
Näiden moitteiden perustarkoitus on hyvä. Suomalaiset tuotteet
ovat saatavat suomalaisina maailmalle. Pitäisi olla itsestään selvä että
vientiteollisuus paraiten käsittää että sen täytyy itsenäisenä ja suoma
laisena esiintyä vientimarkkinoilla, voidakseen vastaisuudessa menes
tyä. Ja on heti sanottava että juuri tähän päämäärään vientiteollisuus
kaikin voimin pyrkii.
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Ilm o itu k sia englantilaisista, am erikalaisista, ranskalaisista, sak sa
laisista ja k an a d alaisista le h d istä jo tk a n ä y ttä v ä t e ttä suom alaiset vien ti
ta v a r a t ulkom ailla k ä y v ä t suom alaisina.

Todellisuudessa onkin tässä jo verrattain pitkälle päästy. Käsitys
skandinavilaisten agenttien vaikutuksesta Suomen vientiin on aivan
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varmaan ja nähtävästi osittain asiain vaillinaisen tuntemuksen vaiku
tuksesta liioiteltu. Paperitehtaittemme edustaj ain j oukossa ei ole skandinaveja sanottavasti ollenkaan. Sellulosa- ja puuvanuketeollisuuden
edustajain joukossa on niitä joitakin, m utta ne toimivat erittäin lojaa
listi ja myyvät yleensä yksinomaan suomalaista tuotetta suomalaisen
nimellä. Sahateollisuudella on runsaimmin skandinavilaisia agentteja.
Mutta vähemmän on niitäkin, kuin nähtävästi luullaan. Noin seitsemästäkymmenestä puutavara-agentista, jotka tiedän, on vajaan kaksi
kymmentä skandinavilaisia, niistäkin useat jo siihen määrin kotiutuneet
siihen maahan missä toimivat, että skandinavilaisesta alkuperästä ei
ole kuin nimi jälellä.
Suomalaisia edustajia kyllä ei näiden joukossa ole kuin pari kolme.
Enimmät ovat ostavan maan omaa väkeä. Epäilemättä vastaisuudessa
kin suurin osa agentteja tulee olemaan Englannissa englantilaisia, Rans
kassa ranskalaisia, kussakin maassa omaa väkeä. Ruotsalaiset, jotka
puutavarateollisuuden alusta alkaen ovat voineet edustaj istoaan ke
hittää, eivät suinkaan käytä yksinomaan ruotsalaisia edustajia. Päin
vastoin on kaikkein suurin osa ruotsalaisten, samoin kuin norjalaisten
kin puunjalostusteollisuuslaitosten agentteja ostavan maan kansalaisia.
Tämä onkin aivan luonnollista sillä Englannissa myy englantilainen
paremmin kuin ulkomaalainen.
Vientiteollisuutemme ei siis enimmäkseen, vielä vähemmin yksin
omaan käytä skandinavialaisia myyjiä. Vientiteollisuus tekee myöskin
jo mainituista itsestään selvistä syistä voitavansa saattaakseen tuot
teensa suomalaisten nimissä markkinoille. Mutta tämän lisäksi tekee
puunjalostusteollisuutemme myöskin voitavansa kasvattaakseen mie
hiä, jotka vastaisuudessa kykenisivät suomalaisina edustamaan suoma
laista vientiteollisuutta. Vuosittain lähettävät myyntiyhdistykset osit
tain omalla kustannuksellaan useita nuoria miehiä perehtymään agenttitoimintaan ulkomailla. Aikoinaan epäilemättä näistä kohoaa se polvi
joka hoitaa vientiasioitamme maan rajojen ulkopuolella. Mutta asia ei
ratkea aivan lyhyessä ajassa eikä voikaan ratketa. Olemme nähneet
miten ne suomalaiset toiminimet, jotka kiireen kaupalla tahtoivat le
vittää toimintansa maapallon ympäri, ovat toinen toisensa jälkeen
sormensa polttaneet. Haaraosastot Aasiassa, Australiassa, Afrikassa
ja Amerikassa ovat vähitellen lakastuneet. Vaaditaan pitkällistä, määräperäistä ja aluksi huonosti itsensä maksavaa työtä ennenkuin pääsemme
siihen, että suomalaisten kaupallisten. edustajain kautta kykenemme
maailman markkinoilla esiintymään. Työn ja miesten lisäksi tarvitaan
muutakin. Suorat laivalinjat, ulkolaiset pankki- ja finanssiyhteydet on
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saatava kunnolliseen järjestykseen. Vasta kun menestyksellisen toi
minnan edellytykset ovat olemassa voi suomalainen liiketoiminta ulko
mailla kehittyä täyteen voimaansa. Tässä kohdin ei vientiteollisuus
yksin parhain tahdoinkaan voi asiaa ratkaista. Ei riitä siinä se että on
tavaraa myytävänä; tavara on myytävä sen välityksellä, joka sitä
parhaiten myy. Vasta kun olot yhteisin toimenpitein, ulkomaille siir
tyvien suomalaisten, valtion ja vientiteollisuuden taholta saadaan siihen
kuntoon että suomalaiset edustajat myyvät yhtä hyvin ja paremmin
kuin ulkolaiset päästään tuloksiin.
Tätä asiaa räikeimmässä muodossa käsiteltäessä näkee väitettävän
sitäkin, että suomalaiset vientituotteet suurimmaksi osaksi ulkomailla
kulkisivat ruotsalaisina tai norjalaisina. Suurissa piirtein tämä väite
on aivan perätön. Kaikissa maissa mihin suomalaista tuotetta lähetetään
vähänkin mainittavissa määrin käy se suomalaisena. Sattuuhan kyllä
kin että Smymassa tai Konstantinopolissa joku paali suomalaista pa
peria ruotsalaisena tai saksalaisena myydään, mutta sellaiset tapaukset
ovat suureen massaan verraten aivan poikkeuksellisia. Järjestynyt ja
valveutunut osa vientiteollisuuslaitoksistamme pitää kiinteästi siitä
kiinni että tavara on suomalaisena myytävä, ja on tässä harrastukses
saan saavuttanut mainittavia tuloksia. Ulkolaisissa markkinaraporteissa,
ammattilehtien selostuksissa ja ilmoituksissa esiintyvät suomalaiset
tuotteet yhtenään ja suhteellisesti yhtä näkyvinä kuin skandinavialaiset konsanaan.
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